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Disposicions

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

DECRET

4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ense-
nyaments d’idiomes de règim especial.

L’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon 
a la Generalitat la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi 
corresponents, incloent-hi l’ordenació curricular.

D’acord amb l’article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, les 
administracions educatives competents han d’establir el currículum dels diferents 
ensenyaments que s’hi regulen, dels quals el Govern de l’Estat ha de ixar prèvia-
ment els aspectes bàsics.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, regula, en els seus articles 
59, 60, 61 i 62, els ensenyaments d’idiomes, i estableix, a l’article 3.6, que aquests 
ensenyaments tindran la consideració d’ensenyaments de règim especial. Així mateix 
determina, a l’article 59.1, que els ensenyaments d’idiomes tenen per objecte capaci-
tar l’alumnat per a l’ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries 
del sistema educatiu, i els organitza en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. Així 
mateix, disposa que els ensenyaments del nivell bàsic tindran les característiques 
i l’organització que les administracions educatives determinin.

Els ensenyaments d’idiomes de règim especial s’ofereixen en la modalitat pre-
sencial i també es poden oferir en la modalitat no presencial, així com en altres 
modalitats d’ensenyament-aprenentatge d’idiomes que fomentin l’ús i aproitament 
de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i de la 
comunicació.

El Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es ixen els aspectes bàsics 
del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, determina les exigències mínimes del 
nivell bàsic, a efectes de certiicació, i ixa els ensenyaments mínims que hauran 
de formar part dels currículums que les administracions educatives estableixin per 
als nivells intermedi i avançat dels idiomes que s’imparteixen a les escoles oicials 
d’idiomes. En aquest Reial decret també s’estableixen els efectes dels certiicats 
acreditatius de la superació dels nivells bàsic, intermedi i avançat d’aquests ense-
nyaments, així com els requisits mínims de la documentació acadèmica necessària 
per garantir la mobilitat de l’alumnat.

El nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial recull els 
aspectes bàsics que estableix el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, el qual 
s’implanta en el nivell bàsic i intermedi el curs acadèmic 2007-2008 i en el nivell 
avançat el curs acadèmic 2008-2009 i substitueix l’ordenació curricular del primer 
nivell dels ensenyaments d’idiomes del Decret 312/1997, de 9 de desembre.

L’aprenentatge d’idiomes dintre dels plans d’estudi reglats o no reglats és una 
pràctica estesa al nostre país, fomentada per institucions públiques i privades. El 
Govern de la Generalitat, i concretament el Departament d’Educació, té la voluntat 
de millorar el coneixement d’idiomes per tal de construir un país plurilingüe. Els 
referents de les accions de govern en aquest camp —tant pel que fa a la formació 
contínua d’aprenents adults com a la formació inicial i permanent dels docents— s’han 
d’inscriure en el marc de les polítiques del Consell d’Europa, i els nivells de com-
petència a assolir es deineixen d’acord amb els nivells ixats en el Marc Europeu 
Comú de Referència per a les Llengües tal i com es concreten en els ensenyaments 
d’idiomes que s’estableixen en aquest Decret.

Aquest Decret s’ha tramitat d’acord amb el que disposa l’article 61 i següents 
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat, i amb el dictamen del Consell Escolar de 
Catalunya.
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D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

En virtut d’això, a proposta del conseller d’Educació i amb la deliberació prèvia 
del Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL I
Disposicions de caràcter general

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest Decret té per objecte establir l’ordenació general i el currículum dels 
ensenyaments d’idiomes de règim especial, els quals s’organitzen en tres nivells, 
bàsic, intermedi i avançat, que s’imparteixen a les escoles oicials d’idiomes.

Article 2
Finalitat

2.1 La inalitat d’aquests ensenyaments d’idiomes és la capacitació de l’alumnat 
per al seu ús adequat, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu.

2.2 Aquests ensenyaments estan destinats al foment del plurilingüisme en la 
societat catalana, prioritzant les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes, en la 
seva vida adulta, tant pel que fa a l’adquisició o perfeccionament del coneixement 
d’idiomes com a la certiicació dels seus nivells de competència en l’ús d’aquests 
idiomes.

Article 3
Llengua vehicular i llengua de referència

En l’ensenyament d’idiomes de règim especial la llengua vehicular i d’aprenen-
tatge és la llengua objecte d’estudi i s’utilitza normalment el català com a llengua 
de referència.

CAPÍTOL II
Currículum

Article 4
Estructura

4.1 L’estructura general i la durada del currículum s’estableix a l’annex I.
4.2 En els annexos II, III i IV, s’estableixen els currículums dels ensenyaments 

d’idiomes que especiiquen, per a cadascun dels tres nivells, bàsic, intermedi i 
avançat, els objectius generals, els objectius per destreses, i els continguts corres-
ponents dels diferents idiomes que s’imparteixen a les escoles oicials d’idiomes. 
Els objectius per destreses serviran de referència per a l’avaluació.

4.3 Els nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes tenen com 
a referència les competències pròpies dels nivells A-2, B-1 i B-2, respectivament, del 
Consell d’Europa, segons es deineixen aquests nivells en el Marc Europeu Comú 
de Referència per a les Llengües.

Article 5
Desplegament

5.1 D’acord amb les directrius del Departament d’Educació, i dins el marc del 
seu projecte educatiu, les escoles oicials d’idiomes han d’establir els criteris generals 
per a l’elaboració de les programacions didàctiques, que han de complementar i 
desplegar els currículums establerts per a aquells idiomes que imparteixin.
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Els departaments corresponents de les escoles oicials d’idiomes han d’elaborar 
les programacions didàctiques, que s’han d’aprovar pel claustre de professorat i de 
les quals cal informar-ne al consell escolar.

5.2 Les programacions didàctiques han d’incloure, curs per curs, i per a cada 
idioma, els objectius i els continguts, les orientacions metodològiques i per a 
l’avaluació, les assignacions i distribucions horàries, els criteris per al seguiment i 
l’orientació de l’alumnat, així com les adaptacions per a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials.

5.3 Les escoles oicials d’idiomes han d’informar l’alumnat de les programa-
cions didàctiques i, en particular, dels objectius, els continguts i els criteris per a 
l’avaluació.

CAPÍTOL III
Ordenació acadèmica

Article 6
Accés als ensenyaments d’idiomes

6.1 Per accedir als ensenyaments d’idiomes és requisit tenir setze anys complerts 
en l’any natural en què es comencin els estudis. També poden accedir-hi els i les 
majors de catorze anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del que estan 
cursant en l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.

6.2 El títol de batxiller habilita per accedir directament als ensenyaments de nivell 
intermedi de l’idioma cursat com a primera llengua estrangera en el batxillerat.

6.3 L’alumnat que acrediti el domini de competències suicients en un idioma pot 
incorporar-se a qualsevol curs dels nivells bàsic, intermedi o avançat, de conformitat 
amb els procediments que estableixi el Departament d’Educació. No obstant això, 
la ubicació directa de l’alumnat en un curs determinat a través d’aquests procedi-
ments no suposa el reconeixement acadèmic d’haver superat els cursos anteriors, 
ni l’obtenció dels certiicats de nivell corresponents.

Article 7
Cursos i modalitats

7.1 Els cursos han de ser d’un mínim de 130 hores lectives.
7.2 La modalitat presencial es pot organitzar amb horaris diversos de confor-

mitat amb el que determini el Departament d’Educació.
7.3 El Departament d’Educació pot establir la modalitat no presencial, en la 

qual pot lexibilitzar la durada i l’organització horària dels cursos sense perjudici 
del que s’estableix per a la organització dels diferents nivells.

CAPÍTOL IV
Nivell bàsic

Article 8
Organització i inalitat

S’ha d’organitzar en dos cursos i té com a inalitat principal capacitar l’alumnat 
per a l’ús de l’idioma de manera suicient, receptivament i productivament, tant en 
la forma parlada com escrita, com també per mitjançar entre parlants de diferents 
llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin 
comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes 
bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic 
d’ús freqüent.

L’assoliment d’aquesta inalitat comporta la consecució dels objectius, generals 
i per destreses, ixats per a aquest nivell i inclosos a l’annex II.
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Article 9
Certiicació del nivell bàsic

9.1 L’alumnat que superi amb avaluació positiva el segon curs de nivell bàsic 
obté la certiicació acreditativa corresponent.

9.2 L’escola oicial d’idiomes que correspongui ha d’expedir els certiicats del 
nivell bàsic. La qualiicació global d’aquest certiicat és d’apte/apta.

9.3 El certiicat acreditatiu d’haver superat el nivell bàsic permet el pas al nivell 
intermedi de l’idioma corresponent.

CAPÍTOL V
Nivell intermedi

Article 10
Organització i inalitat

10.1 El nivell intermedi té com a inalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús 
de l’idioma amb certa seguretat i lexibilitat, receptivament i productivament, tant 
de forma parlada com escrita, així com per mitjançar entre parlants de diferents 
llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre 
i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals 
i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que tractin sobre temes generals, 
quotidians i en els quals es té un interès personal.

L’assoliment d’aquesta inalitat comporta la consecució dels objectius, generals 
i per destreses, ixats per a aquest nivell i inclosos a l’annex III.

10.2 El nivell intermedi s’organitza en un curs per a tots els idiomes, excepte 
per a àrab, grec, japonès, rus i xinès, que s’organitzarà en dos cursos.

Article 11
Certiicació del nivell intermedi

11.1 L’escola oicial d’idiomes que correspongui ha d’expedir el certiicat de nivell 
intermedi. Per a l’obtenció d’aquest certiicat és necessari superar una prova especíica 
de certiicació al inal del nivell, en els termes que estableix l’article 16.

11.2 La qualiicació global del certiicat de nivell intermedi és d’apte/apta, 
seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses.

11.3 El certiicat acreditatiu d’haver superat el nivell intermedi permet el pas 
al primer curs del nivell avançat de l’idioma corresponent.

CAPÍTOL VI
Nivell avançat

Article 12
Organització i inalitat

12.1 L’ensenyament d’idiomes en el nivell avançat té com a inalitat princi-
pal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma de forma luida i amb eicàcia en 
situacions habituals i més especíiques que requereixin comprendre, produir i 
tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament complexes, en una 
varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire 
idiomàtic i que tractin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especi-
alització del parlant.

L’assoliment d’aquesta inalitat comporta la consecució dels objectius, generals 
i per destreses, ixats per a aquest nivell i inclosos a l’annex IV.

12.2 El nivell avançat s’organitzarà en dos cursos per a tots els idiomes, excepte 
per a àrab, japonès i xinès, que podran organitzar-se en tres cursos.
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Article 13
Certiicació del nivell avançat

13.1 El Departament d’Educació, a proposta de l’escola oficial d’idiomes 
corresponent, ha d’expedir el certiicat de nivell avançat. Per a l’obtenció d’aquest 
certiicat és necessari superar una prova especíica de certiicació al inal del nivell, 
en els termes que estableix l’article 16.

13.2 La qualiicació global del certiicat de nivell avançat serà d’apte/apta, 
seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses.

CAPÍTOL VII
Avaluació, permanència, proves de certiicació i mobilitat

Article 14
Avaluació i pas de curs

14.1 L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat té com a referència les compe-
tències pròpies dels nivells d’ensenyament establertes, així com els objectius generals 
i per destreses, comuns a tots els idiomes, ixats en el currículum per a cada nivell, 
i concretats, per cursos, en les respectives programacions didàctiques.

14.2 S’entén com a avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat el seguiment sis-
temàtic, continu i global de tot el procés.

14.3 S’ha d’informar periòdicament l’alumnat sobre els resultats obtinguts en 
el procés de valoració del seu rendiment acadèmic.

14.4 Al inal de cada curs, la qualiicació global de l’alumnat serà d’apte/apta, 
seguida de la puntuació numèrica en el cas dels ensenyaments de nivell intermedi 
i avançat, o de no apte/no apta.

14.5 L’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva al inal d’un curs pot 
passar al curs següent del mateix nivell.

Article 15
Permanència

En els nivells bàsic, intermedi i avançat, l’alumnat té dret a romandre matriculat 
en el règim d’ensenyament oicial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos 
acadèmics equivalents al doble dels ordenats per a l’idioma corresponent.

Article 16
Proves de certiicació

16.1 Les proves especíiques de certiicació dels nivells intermedi i avançat a 
què es refereixen els articles 11 i 13 són comunes a tot Catalunya, i la seva organit-
zació i continguts els regula el Departament d’Educació, el qual ha de dur a terme 
almenys una convocatòria anual de tots els idiomes que s’imparteixen.

16.2 Les proves han de mesurar el nivell de competència dels candidats i de les 
candidates en el domini i ús de l’idioma.

16.3 Les proves s’han d’elaborar, administrar i avaluar segons uns estàndards 
que en garanteixin la validesa, iabilitat, viabilitat, equitat, transparència i impacte 
positiu, així com el dret de l’alumnat a ser avaluat amb objectivitat i efectivitat.

16.4 El disseny, l’administració i l’avaluació de les proves per a l’obtenció dels 
certiicats per part de l’alumnat amb discapacitat s’han de basar en els principis 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i compensació de desavantatges. Els 
procediments d’avaluació han de contenir les mesures que resultin necessàries per 
a la seva adaptació a les necessitats especials d’aquest alumnat.

16.5 La inscripció a les proves de certiicació dels nivells intermedi i avançat 
es pot efectuar en règim lliure.

Per formalitzar la matrícula lliure cal acreditar la superació del segon curs de 
l’educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i ser major de catorze anys.
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No es pot simultaniejar la condició d’alumnat en règim d’ensenyament oicial i 
la condició d’alumnat lliure en el mateix idioma.

16.6 La superació de cada una de les destreses de què es componen les proves dels 
nivells intermedi i avançat, separadament, pot ser objecte de certiicació parcial.

Article 17
Característiques i efectes dels certiicats

17.1 Els certiicats han d’incloure, com a mínim, les dades següents: òrgan que 
l’expedeix, dades de l’alumne o alumna (nom i cognoms, DNI o NIE, o en el seu 
defecte, número de passaport, data i lloc de naixement), idioma i nivell, indicació 
del nivell del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, data d’expe-
dició, signatura i segell.

17.2 El Departament d’Educació ha de determinar la valoració dels certiicats 
establerts en aquest Decret en els processos de reconeixement de mèrits que ges-
tioni.

17.3 Les persones titulars dels certiicats establerts en aquest Decret se’ls pot 
eximir de les proves de competència en idiomes que estableixin les administraci-
ons públiques o altres organismes i que corresponguin als nivells de competència 
consignats.

Article 18
Mobilitat de l’alumnat

L’alumnat que es traslladi a un altre centre sense haver acabat el curs acadèmic 
haurà d’aportar una certiicació acadèmica expedida pel centre d’origen, el qual 
remetrà al centre de destí, a petició d’aquest, l’expedient acadèmic de l’alumne. La 
matriculació es podrà formalitzar a partir de la recepció de l’expedient acadèmic 
per part del centre de destí juntament amb la comunicació de trasllat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Cursos d’actualització i especialització

Les escoles oicials d’idiomes podran, d’acord amb el que determini el Departa-
ment d’Educació, organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament 
de competències en idiomes.

Aquests cursos podran tenir com a referència tant els nivells bàsic, intermedi i 
avançat, com els nivells C-1 i C-2 del Consell d’Europa, segons es deineixen en el 
Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Segona
Trasllat de l’expedient acadèmic

El Departament d’Educació ha de regular les condicions i el procediment de 
trasllat de l’expedient acadèmic.

Tercera
Equivalència d’estudis

El règim d’equivalències entre els ensenyaments regulats pel Reial decret 967/1988, 
de 2 de setembre, sobre ordenació dels ensenyaments corresponents al primer 
nivell dels ensenyaments especialitzats d’idiomes, i els ensenyaments als quals es 
refereix aquest Decret és el que especiica l’annex III del Reial decret 1629/2006, 
de 29 de desembre.

Quarta
Accessibilitat

Els currículums que s’estableixen en aquest Decret es poden impartir en centres 
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públics delegats que, a l’efecte d’aquests ensenyaments, depenen de les escoles 
oicials d’idiomes, en els termes que estableixi el Departament d’Educació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Decret 312/1997, de 9 de desembre, pel qual s’estableix l’orde-
nació curricular del primer nivell dels ensenyaments d’idiomes.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Correspon al Departament d’Educació la regulació i l’establiment dels models 

oicials d’expedient acadèmic i de les actes de qualiicació que han de ser utilitzats 
en l’avaluació per als ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial 

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de gener de 2009

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ERNEST MARAGALL I MIRA

Conseller d’Educació
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Annex I

Estructura general i durada del currículum

Aquest annex mostra l’estructuració dels currículums dels nivells bàsic, intermedi i 
avançat de les escoles oficials d’idiomes, desenvolupats respectivament en els 

annexos II, III i IV d’acord amb l’article 4 d’aquest Decret i es refereix als idiomes que 

s’imparteixen a les EOI i a la durada dels cursos corresponents.

La creixent diversitat lingüística que s’observa a l’Europa del segle XXI i, de retruc, les 

necessitats de la ciutadania d’adquirir diferents nivells de competència lingüística en 

diversitat d’idiomes, marquen l’enfocament d’aquests currículums. 

Per tal de fomentar i facilitar l’aprenentatge d’idiomes i contribuir a la millora de la 

comprensió entre ciutadans, i a la comunicació intercultural entre els pobles, s’han 
incorporat als currículums les recomanacions del Consell d’Europa tal com es 

concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, tant en la seva 

estructura com en els seus continguts.  

1. Estructura

L’estructura del currículum parteix de la consideració de la llengua com a instrument 

de comunicació entre cultures i comunitats. En la societat catalana, que compta amb 

una llengua pròpia, la catalana, a més de la llengua castellana, s’ha donat sempre una 

especial rellevància al fet d’afavorir les actituds de la ciutadania envers l’aprenentatge 
de llengües, la qual cosa es palesa en la pròpia estructuració dels continguts 

curriculars.  

Aquests currículums tenen com a premissa fonamental el context descrit i les 

característiques particulars de les persones destinatàries. L’enfocament en 

l’ensenyament de les llengües que se’n desprèn ha de conduir progressivament 
l’alumnat, persones adultes amb diversitat de necessitats, a la conscienciació i 

l’autonomia en els aprenentatges de llengües per tal de poder continuar-los al llarg de 

la seva vida, amb el suport de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

Per tot això es dóna especial rellevància a la definició de nivell i als objectius en clau 
competencial, i es prioritzen els continguts actitudinals que han d’afavorir els 

aprenentatges.

Els apartats referits als objectius generals i als objectius per destreses, i els de les 

competències generals: actituds, competència sociocultural, i estratègies i habilitats 

lingüístiques, són iguals per als tres nivells i per a tots els idiomes, amb el benentès 
que, en un desenvolupament posterior caldrà concretar-los per a cada nivell, curs i 

idioma, en el projecte curricular de les escoles oficials d’idiomes.

1.1. Objectius

El currículum de cada nivell inclou els objectius generals i els objectius per destreses 

que li són propis. Aquests objectius descriuen en termes competencials les habilitats i 
capacitats que cal assolir per completar amb èxit la finalitat de cada nivell, definida en 

l’article 4 d’aquest Decret. 

La gradació dels objectius en els tres nivells, bàsic, intermedi i avançat, obeeix a una 
concepció acumulativa i alhora cíclica del procés d’ensenyament-aprenentatge, que es 
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Estructura general i durada del currículum

Aquest annex mostra l’estructuració dels currículums dels nivells bàsic, intermedi i 
avançat de les escoles oficials d’idiomes, desenvolupats respectivament en els 

annexos II, III i IV d’acord amb l’article 4 d’aquest Decret i es refereix als idiomes que 

s’imparteixen a les EOI i a la durada dels cursos corresponents.

La creixent diversitat lingüística que s’observa a l’Europa del segle XXI i, de retruc, les 

necessitats de la ciutadania d’adquirir diferents nivells de competència lingüística en 

diversitat d’idiomes, marquen l’enfocament d’aquests currículums. 

Per tal de fomentar i facilitar l’aprenentatge d’idiomes i contribuir a la millora de la 

comprensió entre ciutadans, i a la comunicació intercultural entre els pobles, s’han 
incorporat als currículums les recomanacions del Consell d’Europa tal com es 

concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, tant en la seva 

estructura com en els seus continguts.  

L’estructura del currículum parteix de la consideració de la llengua com a instrument 

de comunicació entre cultures i comunitats. En la societat catalana, que compta amb 

una llengua pròpia, la catalana, a més de la llengua castellana, s’ha donat sempre una 

especial rellevància al fet d’afavorir les actituds de la ciutadania envers l’aprenentatge 
de llengües, la qual cosa es palesa en la pròpia estructuració dels continguts 

curriculars.  

Aquests currículums tenen com a premissa fonamental el context descrit i les 

característiques particulars de les persones destinatàries. L’enfocament en 

l’ensenyament de les llengües que se’n desprèn ha de conduir progressivament 
l’alumnat, persones adultes amb diversitat de necessitats, a la conscienciació i 

l’autonomia en els aprenentatges de llengües per tal de poder continuar los al llarg de 

la seva vida, amb el suport de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

Per tot això es dóna especial rellevància a la definició de nivell i als objectius en clau 
competencial, i es prioritzen els continguts actitudinals que han d’afavorir els 

aprenentatges.

Els apartats referits als objectius generals i als objectius per destreses, i els de les 

competències generals: actituds, competència sociocultural, i estratègies i habilitats 

lingüístiques, són iguals per als tres nivells i per a tots els idiomes, amb el benentès 
que, en un desenvolupament posterior caldrà concretar los per a cada nivell, curs i 

idioma, en el projecte curricular de les escoles oficials d’idiomes.

1.1. Objectius

El currículum de cada nivell inclou els objectius generals i els objectius per destreses 

que li són propis. Aquests objectius descriuen en termes competencials les habilitats i 
capacitats que cal assolir per completar amb èxit la finalitat de cada nivell, definida en 

l’article 4 d’aquest Decret. 

La gradació dels objectius en els tres nivells, bàsic, intermedi i avançat, obeeix a una 
concepció acumulativa i alhora cíclica del procés d’ensenyament aprenentatge, que es 

concreta en el nivell bàsic en el desenvolupament i ús d’estratègies d’aprenentatge, i 

de les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, per tal 

d’afavorir el procés d’aprenentatge en els nivells intermedi i avançat.  

1.2. Continguts

Els continguts s’han descrit d’acord amb la finalitat dels ensenyaments d’idiomes i els 

objectius generals i per destreses establerts per a cada nivell. Aquests continguts 

s’agrupen en dues grans categories, els corresponents a les competències generals i 

els de la competència lingüística comunicativa de cada idioma.  

Els diferents apartats que configuren la competència lingüística comunicativa –

competència pragmàtica, competència discursiva i competència lingüística - consten 
de llistats d’ítems que es presenten de forma aïllada, encara que no s’ha d’interpretar 

que s’hagin d’ensenyar i aprendre d’aquesta manera, sinó que s’han de relacionar 

entre ells per organitzar seqüències didàctiques. Aquesta tasca correspon a la 
concreció curricular que n’han de fer les escoles oficials d’idiomes. 

Aquests currículums s’han d’entendre, en definitiva, com la referència i la guia per a 

l’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació dels diferents idiomes i nivells, i cal 
destacar que els objectius que s’hi estableixen per a cadascun constitueixen la 

referència a partir de la qual s’organitzarà l’avaluació. 

1.2.1. Competències generals

Els continguts de les competències generals són comuns a totes les llengües, i s’han 

agrupat en quatre grans apartats. El primer, d’importància cabdal per a l’aprenentatge 
d’idiomes en l’edat adulta, és el de les actituds i inclou la descripció d’aquelles que 

afavoreixen l’èxit de l‘aprenentatge en general, d’aquelles que afavoreixen el procés 

d’aprenentatge d’una llengua i d’aquelles que afavoreixen l’adquisició d’una 
consciència intercultural.

Els següents apartats fan referència a la competència sociocultural, que inclou els 
àmbits i els trets distintius de la societat i la cultura de la llengua que s’estudia, als 

continguts nocionals, i a les estratègies i habilitats lingüístiques. 

En aquest darrer apartat, el de les estratègies i habilitats lingüístiques, es distingeix 
entre les estratègies comunicatives per a l’ús de la llengua, tant per a la recepció com 

per a la producció, la interacció i la mediació, i les estratègies per a l’aprenentatge de 

la llengua que inclouen les estratègies cognitives, metacognitives i socioafectives.

1.2.2. Competència lingüística comunicativa

Els continguts relatius a la competència lingüística comunicativa són específics per a 

les diferents llengües i s’articulen en tres grans apartats: la competència pragmàtica, la 

competència discursiva i la competència lingüística. 

En l’apartat que fa referència a la competència pragmàtica s’inclouen els continguts 

relatius a les funcions i propòsits de la comunicació. L’apartat dedicat a la competència 

discursiva tracta l’organització del discurs, les diferents tipologies textuals i els àmbits 
d’ús tenint en compte els continguts relatius al text, entès com a unitat mínima de 

comunicació. L’apartat relatiu a la competència lingüística se centra en els elements 

formals de la llengua, que inclouen el lèxic i els aspectes semàntics, la morfosintaxi, 

l’ortografia i els aspectes gràfics, i la fonètica i la fonologia. 
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La interrelació de tots els elements implicats en la competència lingüística 

comunicativa haurà de vertebrar les unitats didàctiques objecte d’ensenyament, 

aprenentatge i avaluació.

2. Durada

Els currículums inclosos en els annexos 2, 3 i 4 corresponen als següents idiomes: 

alemany, anglès, àrab, català per a no-catalanoparlants, espanyol per a persones 

estrangeres, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès. 

Els ensenyaments d’alemany, anglès, català per a no catalanoparlants, espanyol per a 

persones estrangeres, èuscar, francès, italià, neerlandès i portuguès, s’impartiran en 
cinc cursos d’una durada mínima de 130 hores cadascun. Els dos primers cursos 

corresponen al nivell bàsic, el tercer al nivell intermedi, i els dos últims al nivell

avançat.

Els ensenyaments de les llengües àrab, grec, japonès, rus i xinès, s’impartiran en sis 

cursos d’una durada mínima de 130 hores cadascun. Els dos primers cursos 

corresponen al nivell bàsic, els dos següents al nivell intermedi, i els dos últims al nivell 

avançat.

La varietat de la llengua objecte d’aprenentatge és la varietat estàndard. No s’exclou, 
però, el coneixement de l’existència d’altres varietats, i, en el nivell avançat, el 

reconeixement i la comprensió de les més importants.
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Annex II

Nivell bàsic

Objectius

Objectius generals 

Adquirir l’habilitat o capacitat de:

1. Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer 
ús de la llengua com a mitjà de comunicació i d’expressió personal, per tal de satisfer 
necessitats bàsiques de la vida quotidiana.
2. Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, 
per construir els nous aprenentatges.
3. Aprofitar totes les ocasions possibles d’exposició i interacció amb la nova llengua, 
incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació.
4. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin resoldre situacions de 
comunicació en els contextos més habituals.
5. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar i continuar 
l’aprenentatge de l’idioma un cop superat el Nivell bàsic.
6. Adoptar una actitud oberta davant d’elements o situacions no característiques de la 
llengua pròpia que apareguin en el discurs.

Objectius per destreses

1. Expressió i interacció oral

Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de 
la vida quotidiana.    
Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació 
habituals i en converses curtes, amb la col·laboració d’una persona interlocutora. 
Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en 
situacions de la vida quotidiana.

2. Expressió i interacció escrita

Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida 
quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant 
frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics. 

3. Comprensió oral

Comprendre l’essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i 
certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per 
satisfer necessitats bàsiques.
Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per 
mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones 
condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments. 

4. Comprensió lectora

Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars,  
amb l’ajut del context i del suport visual i icònic.

Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats 
bàsiques de la vida quotidiana.  

La interrelació de tots els elements implicats en la competència lingüística 

comunicativa haurà de vertebrar les unitats didàctiques objecte d’ensenyament, 

aprenentatge i avaluació.

Els currículums inclosos en els annexos 2, 3 i 4 corresponen als següents idiom

alemany, anglès, àrab, català per a no catalanoparlants, espanyol per a persones 

estrangeres, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès. 

Els ensenyaments d’alemany, anglès, català per a no catalanoparlants, espanyol p

persones estrangeres, èuscar, francès, italià, neerlandès i portuguès, s’impartiran en 
cinc cursos d’una durada mínima de 130 hores cadascun. Els dos primers cursos 

corresponen al nivell bàsic, el tercer al nivell intermedi, i els dos últims al nivell

avançat.

Els ensenyaments de les llengües àrab, grec, japonès, rus i xinès, s’impartiran en sis 

cursos d’una durada mínima de 130 hores cadascun. Els dos primers cursos 

corresponen al nivell bàsic, els dos següents al nivell intermedi, i els dos últims a
avançat.

La varietat de la llengua objecte d’aprenentatge és la varietat estàndard. No s’exclou, 
però, el coneixement de l’existència d’altres varietats, i, en el nivell avançat, el 

reconeixement i la comprensió de les més importants.
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Continguts

Competències generals 

A. Actituds 

Els estudis sobre l’aprenentatge i l’adquisició de llengües donen una gran importància 
als factors psicològics i afectius en el procés d’aprenentatge de la llengua i de la 
cultura que aquella representa. Aquests factors exerceixen la màxima influència en 
l’èxit o fracàs de l’aprenentatge de la llengua i de les relacions interculturals en què es 
participa. 

Una actitud és una disposició d’ànim que s’aprèn, tot i que de vegades estigui 
estretament relacionada amb trets de la personalitat. Per això, el professorat haurà 
d’esmerçar temps i esforços per ajudar l’alumnat a reconèixer el pes de les actituds en 
el procés d’aprenentatge, a identificar les pròpies, i treballar en el desenvolupament de 
les adequades per aconseguir l’èxit en l’aprenentatge.

1.  Actituds que afavoreixen l’èxit de l’aprenentatge

• Reconeixement del fet que cada persona és protagonista del seu aprenentatge i 
n’ha d’assumir la gestió i la responsabilitat.
• Valoració de l’autoestima, la responsabilitat personal, l’esforç, la concentració, la 
voluntat i les pròpies capacitats.
• Valoració de la motivació, la curiositat i l’obertura cap a nous coneixements.
• Interès per manifestar creativitat i imaginació, i per experimentar.
• Reconeixement dels diferents estils d’aprenentatge, i predisposició a aprendre i 
adoptar els que millor hi escaiguin.
• Interès per adquirir autonomia en el procés d’aprenentatge.
• Superació de l’ansietat davant les noves experiències.
• Interès per desenvolupar constància i mètode de treball.

2.  Actituds que afavoreixen el procés d’aprenentatge d’una llengua

• Valoració de l’aprenentatge d’una llengua com a eina de desenvolupament 
personal.
• Valoració de la importància de conèixer una llengua estrangera per als estudis i la 

feina. 
• Consciència del fet que l’aprenentatge d’una llengua requereix motivació, esforç i 
voluntat.
• Definició de les necessitats i els interessos personals a l’hora d’aprendre una nova 
llengua.
• Establiment d’objectius assumibles i observables a curt termini.
• Aprofitament dels coneixements i les experiències de què es disposa, tant 
lingüístiques com no lingüístiques, com a mitjà per facilitar l’adquisició dels nous 
coneixements.
• Reconeixement de la utilitat de transferir els coneixements i les estratègies 
d’aprenentatge d’una llengua a una altra.
• Disposició a experimentar i a intentar activar els recursos i les estratègies de què es 
disposa.
• Reconeixement del fet  que l’error és necessari per aprendre. 
• Valoració de l’enriquiment personal que suposa la relació amb la resta de l’alumnat i 
el professorat.
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Competències generals 

Actituds 

Els estudis sobre l’aprenentatge i l’adquisició de llengües donen una gran importància 
als factors psicològics i afectius en el procés d’aprenentatge de la llengua i de la 
cultura que aquella representa. Aquests factors exerceixen la màxima influència en 
l’èxit o fracàs de l’aprenentatge de la llengua i de les relacions interculturals en què es 
participa. 

Una actitud és una disposició d’ànim que s’aprèn, tot i que de vegades estigui 
estretament relacionada amb trets de la personalitat. Per això, el professorat haurà 
d’esmerçar temps i esforços per ajudar l’alumnat a reconèixer el pes de les actituds en 
el procés d’aprenentatge, a identificar les pròpies, i treballar en el desenvolupament de 
les adequades per aconseguir l’èxit en l’aprenentatge.

1.  Actituds que afavoreixen l’èxit de l’aprenentatge

• Reconeixement del fet que cada persona és protagonista del seu aprenentatge i 
n’ha d’assumir la gestió i la responsabilitat.
• Valoració de l’autoestima, la responsabilitat personal, l’esforç, la concentració, la 
voluntat i les pròpies capacitats.
• Valoració de la motivació, la curiositat i l’obertura cap a nous coneixements.
• Interès per manifestar creativitat i imaginació, i per experimentar.
• Reconeixement dels diferents estils d’aprenentatge, i predisposició a aprendre i 
adoptar els que millor hi escaiguin.
• Interès per adquirir autonomia en el procés d’aprenentatge.
• Superació de l’ansietat davant les noves experiències.
• Interès per desenvolupar constància i mètode de treball.

2.  Actituds que afavoreixen el procés d’aprenentatge d’una llengua

• Valoració de l’aprenentatge d’una llengua com a eina de desenvolupament 
personal.
• Valoració de la importància de conèixer una llengua estrangera per als estudis i la 

feina. 
• Consciència del fet que l’aprenentatge d’una llengua requereix motivació, esforç i 
voluntat.
• Definició de les necessitats i els interessos personals a l’hora d’aprendre una nova 
llengua.
• Establiment d’objectius assumibles i observables a curt termini.
• Aprofitament dels coneixements i les experiències de què es disposa, tant 
lingüístiques com no lingüístiques, com a mitjà per facilitar l’adquisició dels nous 
coneixements.
• Reconeixement de la utilitat de transferir els coneixements i les estratègies 
d’aprenentatge d’una llengua a una altra.
• Disposició a experimentar i a intentar activar els recursos i les estratègies de què es 
disposa.
• Reconeixement del fet  que l’error és necessari per aprendre. 
• Valoració de l’enriquiment personal que suposa la relació amb la resta de l’alumnat i 
el professorat.

• Reconeixement del fet que el treball en grup i cooperatiu dóna l’oportunitat 

d’experimentar i de comunicar-se en la llengua que s’aprèn. 
• Valoració de l’adquisició d’estratègies que poden ser transferibles a altres 
aprenentatges.
• Interès per comunicar-se i expressar-se oralment i per escrit amb persones que 

parlen la llengua objecte d’aprenentatge. 
• Consciència de la importància de la forma en la interacció, per tal d’expressar-se 

amb correcció i precisió.
• Consciència de la importància d’adequar els continguts de l’actuació oral o escrita al 
context comunicatiu en què aquesta es produeix. 
• Consciència de la importància de l’avaluació com a instrument que permet regular 
el procés d’aprenentatge.
• Consciència de la importància de l’autoavaluació com a mitjà d’avaluació i gestió del 
propi procés d’aprenentatge.
• Consciència de la importància de la utilització de les noves tecnologies com a mitjà 
d’aprenentatge i d’intercanvi lingüístic i cultural.
• Consciència de la importància d’aportar els coneixements lingüístics propis, com a 
persona mediadora, en situacions en què persones de diferents llengües necessiten 
comunicar-se i no disposen d’una llengua comuna. 

3.  Actituds que afavoreixen l’adquisició d’una consciència intercultural

• Valoració positiva de les diferències culturals com a font d’enriquiment i creixement 
personal.
• Anàlisi crítica de les pròpies valoracions d’altres cultures.
• Reconeixement de la dificultat, i de vegades la impossibilitat, de comparar realitats 
culturals diferents.
• Superació dels prejudicis i estereotips sobre les cultures i els pobles.
• Acceptació de l’alteritat i la diferència: respecte i tolerància.
• Valoració de l’enriquiment i creixement personal que suposa el contacte amb 
persones d’altres cultures.
• Valoració de la llengua com a vehicle d’expressió d’una realitat social i cultural, de 
les seves creences i valors.

B.  Competència sociocultural

El coneixement de la societat i de la cultura de la comunitat o comunitats en què es 
parla la llengua objecte d’estudi és un aspecte del coneixement del món que té 
especial rellevància en el context de l’aprenentatge d’una llengua, ja que és probable 
que no formi part de l’experiència prèvia de l’alumnat o que el seu coneixement estigui 
deformat pels estereotips. 

Aquest coneixement, conjunt de creences i valors que conformen la identitat dels 
individus i dels pobles, configura una manera de veure i d’entendre el món i incideix en 
la forma de comunicar-se amb els altres. Caldrà desenvolupar en l’alumnat una 
consciència intercultural que li permeti fer-se conscient i interpretar les situacions de 

comunicació i les convencions socials amb què es trobarà en els seus intercanvis 
interculturals.

A continuació es llisten els àmbits que poden estar relacionats amb els trets distintius 
de la societat i la cultura de la llengua que s’estudia.

Vida quotidiana

• hàbits alimentaris: dieta, horaris, comportament a taula, etc.,
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• horaris i hàbits de treball,
• vacances i festes,
• activitats de lleure.

Condicions de vida 

• el nivell de vida (diferències regionals, ètniques i de grup social),
• l’habitatge,
• les prestacions socials (educació, sanitat, pensions...),
• paisatge i clima,
• trets socioeconòmics (agricultura, ramaderia, pesca, indústria, comerç, turisme, 

banca, noves tecnologies...).

Relacions interpersonals

• estructura familiar i relacions de parentiu,
• relacions entre generacions,
• relacions entre homes i dones,
• relacions a la feina,
• estructura de la societat (grups socials, partits polítics, institucions religioses…),
• relacions amb les institucions (administració, policia...),
• relacions entre diferents comunitats,
• relacions entre grups polítics i religiosos.

Valors i creences 

• cultura i tradicions,
• història i identitat nacional,
• estructura social i canvis que s’hi produeixen,
• institucions, política, seguretat, 
• religió,
• altres cultures i grups socials (països estrangers, turistes, immigrants),
• manifestacions artístiques (literatura, arts plàstiques...),
• sentit de l’humor.

Llenguatge corporal

• gestos i postures,
• expressions facials,
• contacte visual,
• contacte físic i proxémica.

Convencions socials (normes de cortesia)

• puntualitat,
• indumentària,
• regals,
• celebracions (festes familiars, tradicionals...),
• visites (durada, acomiadament...),
• conversa (actituds, convencions i tabús),
• actes de caràcter social (enterraments...).

Comportaments rituals 

• pràctiques religioses i ritus,
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• horaris i hàbits de treball,
• vacances i festes,
• activitats de lleure.

Condicions de vida 

• el nivell de vida (diferències regionals, ètniques i de grup social),
• l’habitatge,
• les prestacions socials (educació, sanitat, pensions...),
• paisatge i clima,
• trets socioeconòmics (agricultura, ramaderia, pesca, indústria, comerç, turisme, 

banca, noves tecnologies...).

Relacions interpersonals

• estructura familiar i relacions de parentiu,
• relacions entre generacions,
• elacions entre homes i dones,
• relacions a la feina,
• estructura de la societat (grups socials, partits polítics, institucions religioses…)
• relacions amb les institucions (administració, policia...),
• relacions entre diferents comunitats,
• relacions entre grups polítics i religiosos.

Valors i creences 

• cultura i tradicions,
• història i identitat nacional,
• estructura social i canvis que s’hi produeixen,
• institucions, política, seguretat, 
• religió,
• altres cultures i grups socials (països estrangers, turistes, immigrants),
• manifestacions artístiques (literatura, arts plàstiques...),
• sentit de l’humor.

Llenguatge corporal

• gestos i postures,
• expressions facials,
• contacte visual,
• contacte físic i proxémica.

Convencions socials (normes de cortesia)

• puntualitat,
• ndumentària,
• regals,
• celebracions (festes familiars, tradicionals...),
• visites (durada, acomiadament...),
• conversa (actituds, convencions i tabús),
• actes de caràcter social (enterraments...).

Comportaments rituals 

• pràctiques religioses i ritus,

• naixements, casaments, enterraments,

• actitud de l’audiència en espectacles i cerimònies,
• celebracions, festivals, balls, etc.

C.  Continguts nocionals  

El llistat següent de continguts nocionals inclou els conceptes bàsics a partir dels quals 
es desglossaran les subcategories corresponents amb els seus exponents lingüístics 
per nivell.

Entitats: 

• expressió de les entitats i tot allò que hi fa referència.
Propietats: 
• existència, 
• quantitat,
• qualitat,
• valoració.
Relacions: 

• espai (ubicació absoluta i relativa en l’espai); 
• temps (situació absoluta i relativa en el temps);
• estats, processos i activitats (aspecte, modalitat, participants i les seves relacions); 
• relacions lògiques (entre estats, processos i activitats): conjunció; disjunció; 
oposició; comparació; condició; causa; finalitat; resultat;
• relacions temporals (anterioritat, simultaneïtat, posterioritat).

D.  Estratègies i habilitats lingüístiques

1.  Estratègies comunicatives per a l’ús de la llengua 

Tant en l’ús de la llengua per part de les persones nadives com en el procés 
d’aprenentatge, les persones (nadius o aprenents) realitzen actes comunicatius en les 
diferents habilitats lingüístiques (parlar, escoltar, escriure o llegir) i posen en 
funcionament diferents estratègies de comunicació.   

Les estratègies són un mitjà que la persona usuària d’una llengua utilitza per mobilitzar 
i equilibrar els recursos de què disposa per tal de respondre a les exigències 
comunicatives de la situació i assolir amb èxit un objectiu concret. La utilització 
d’estratègies comunicatives no s’ha d’interpretar com una manera d’esmenar 
carències lingüístiques o de comunicació, sinó com l’aplicació d’uns principis 
metacognitius: planificació, execució, avaluació i reparació, a les diferents formes de 
les habilitats comunicatives: la recepció, la producció, la interacció i la mediació.

El progrés en l’aprenentatge d’una llengua s’evidencia per la capacitat de l’aprenent de 
dur a terme actes comunicatius i utilitzar estratègies comunicatives. 

1.1.  Estratègies de recepció (oral i escrita)

Planificació
• Identificació del context en què es produeix la situació comunicativa i presa de 
consciència dels coneixements previs que se’n tenen.  
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 
comunicatives.

• Adequació del tipus d’audició o lectura (comprendre el sentit general, buscar una 
informació específica, etc.) a les diferents intencions de la persona oient o lectora, i a 
la funció i tipologia del text.
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Execució 
• Deducció, inferència i formulació d’hipòtesis a partir d’idees, preconceptes i 
coneixements previs.
• Confirmació d’hipòtesis a partir de la interrelació i d’elements significatius del text.
• Comprensió global, selectiva, exhaustiva, interpretativa.

Avaluació i reparació
• Verificació o reformulació d’hipòtesi. 

1.2.  Estratègies de producció (oral i escrita)

Planificació
• Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es 
produeix la situació comunicativa  i avaluació dels propis coneixements del món. 
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 
comunicatives.
• Adequació del text (oral o escrit) a la persona destinatària (funció del text, àmbit i 
canal, registre, estructura i cohesió del discurs...).
• Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles (augment o 
disminució de la complexitat de la tasca i del discurs produït). 

Execució
• Composició i articulació del discurs, integrant elements verbals i no verbals al 
missatge. 
• Ús de fragments de discurs “prefabricats”, coneguts per la persona usuària que li 
donen seguretat.
• Ús d’estratègies d’evitació: valorar les dificultats de la tasca i els recursos de què es 
disposa per ajustar el missatge.
• Ús d’estratègies d’assoliment: provar noves expressions sense bloquejar la 
comunicació,  ajustant el nivell de la tasca a l’alça.
• Utilització de  tècniques per compensar mancances lingüístiques que produeixen 
interrupcions o bloqueigs de la memòria (mots per guanyar temps, paràfrasis, canvi de 
tema...).

Avaluació i reparació
• En l’expressió oral, valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs 
per aconseguir-lo, a partir de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que rep de 
l’audiència a través de la seva reacció oral, gestual o expressió facial.
• En l’expressió escrita, possibilitat de control de  la producció, tant des del punt de 
vista comunicatiu com lingüístic  (revisió, correcció...).

1.3.  Estratègies d’interacció (oral i escrita)

A més de les estratègies de recepció i comprensió indicades en els apartats anteriors 
en el cas de la interacció oral hi ha un tipus d’estratègies específiques d’aquesta 
habilitat referides al control que les persones interlocutores tenen del procés. Aquestes 
estratègies són les següents:

Planificació
• Previsió del tipus d’intercanvis possibles tenint en compte la informació que es 
comparteix i la nova informació que es vol donar o obtenir.
• Coneixement de les regles de la interacció oral (torn de paraula i distància física de 
les persones interlocutores).
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Execució 
• Deducció, inferència i formulació d’hipòtesis a partir d’idees, preconceptes i 
coneixements previs.
• Confirmació d’hipòtesis a partir de la interrelació i d’elements significatius del text.
• Comprensió global, selectiva, exhaustiva, interpretativa.

Avaluació i reparació
• Verificació o reformulació d’hipòtesi. 

1.2.  Estratègies de producció (oral i escrita)

Planificació
• Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es 
produeix la situació comunicativa  i avaluació dels propis coneixements del món. 
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 
comunicatives.
• Adequació del text (oral o escrit) a la persona destinatària (funció del text, àmbit i 
canal, registre, estructura i cohesió del discurs...).
• Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles (augment o 
disminució de la complexitat de la tasca i del discurs produït). 

Execució
• Composició i articulació del discurs, integrant elements verbals i no verbals al 
missatge. 
• Ús de fragments de discurs “prefabricats”, coneguts per la persona usuària que li 
donen seguretat.
• Ús d’estratègies d’evitació: valorar les dificultats de la tasca i els recursos de què es 
disposa per ajustar el missatge.
• Ús d’estratègies d’assoliment: provar noves expressions sense bloquejar la 
comunicació,  ajustant el nivell de la tasca a l’alça.
• Utilització de  tècniques per compensar mancances lingüístiques que produeixen 
interrupcions o bloqueigs de la memòria (mots per guanyar temps, paràfrasis, canvi de 
tema...)

Avaluació i reparació
• En l’expressió oral, valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs 
per aconseguir lo, a partir de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que rep de 
l’audiència a través de la seva reacció oral, gestual o expressió facial.
• En l’expressió escrita, possibilitat de control de  la producció, tant des del punt de 
vista comunicatiu com lingüístic  (revisió, correcció...).

1.3.  Estratègies d’interacció (oral i escrita)

A més de les estratègies de recepció i comprensió indicades en els apartats anteriors 
en el cas de la interacció oral hi ha un tipus d’estratègies específiques d’aquesta 
habilitat referides al control que les persones interlocutores tenen del procés. Aquestes 
estratègies són les següents:

Planificació
• Previsió del tipus d’intercanvis possibles tenint en compte la informació que es 
comparteix i la nova informació que es vol donar o obtenir.
• Coneixement de les regles de la interacció oral (torn de paraula i distància física de 
les persones interlocutores).

• Coneixement de les regles de la interacció escrita d’acord amb la tipologia textual 
de què es tracti (notes, postals, cartes, correus electrònics).

Execució
• Iniciativa i cooperació per tal de desenvolupar l’intercanvi.
• Capacitat de facilitar ajut i demanar-lo per clarificar possibles malentesos, repetint, o 
reformulant el que sigui necessari.

Avaluació i reparació
• Valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs per aconseguir-lo, a 
partir de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que facilita la persona 
interlocutora amb la seva reacció escrita o oral (gestual o d’expressió facial).

1.4.  Estratègies de mediació

Són les que utilitza la persona usuària de la llengua, que fa el paper de persona 
intermediària, en les activitats de mediació entre persones interlocutores que no es 
poden entendre directament, o entre un text oral o escrit i un parlant d’una llengua 
diferent a la dels textos. 

Les activitats de mediació són pel que fa a l’expressió i a la interacció oral:
• La interpretació simultània, diferida o consecutiva.
• La interpretació informal (visitants estrangers en el país de la llengua d’estudi, 
parlants nadius a l’estranger, situacions socials i transaccions per a amistats, 
familiars...).
Les activitats de mediació són pel que fa la l’expressió i a la interacció escrita:  
• Traducció especialitzada o literària.
• Resum de l’essencial d’articles de diaris, revistes...
• Reformulació de textos especialitzats per a no especialistes.

Planificació
• Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es 
produeix la situació comunicativa  i avaluació dels coneixements del món, tant els 
propis com dels de les persones entre les quals s’estableix la mediació.
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 

comunicatives.
• Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles i als de les 
persones per a les quals es fa la mediació (augment o disminució de la complexitat de 
la tasca i del discurs produït). 

Execució
• Composició i articulació del discurs, integrant al missatge elements verbals i no 
verbals.
• Prendre consciència de les possibilitats i les equivalències de les dues llengües 
entre les quals es fa la mediació.

Avaluació 
• Comprovació de  la congruència entre els dos textos.
• Comprovació de  la coherència dels usos.

Reparació 
• Amb l’ajut de diccionaris.
• Amb l’ajut d’altres persones o fonts.

2.  Estratègies per a l’aprenentatge de la llengua
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Les estratègies d’aprenentatge afavoreixen el procés d’aprenentatge propi en la 
mesura que, d’una banda, promouen que l’alumnat assagi amb el mitjans, les 
tècniques i els procediments que li resultin més rendibles i, de l’altra, estimulen el 
desenvolupament de l’autonomia i del treball col·laboratiu, així com de la 
responsabilitat en l’aprenentatge. 

La capacitat d’aprenentatge també es pot concebre com la predisposició o l’habilitat 
per descobrir allò que és diferent, tant si es tracta d’una altra llengua, com d’una altra 
cultura, d’altres persones o de nous coneixements. Segons les persones aprenents, el 
saber aprendre pot incloure graus i combinacions de molts aspectes del saber ser, 
dels coneixements i del saber fer.
Les estratègies que s’enuncien a continuació segueixen els passos del procés 
d’aprenentatge d’una llengua i, encara que algunes d’elles poden formar part del 
bagatge conscient o inconscient de l’aprenent de llengües, en tots els casos es poden 
practicar i fer-les conscients per tal d’utilitzar-les i automatitzar-les per agilitar 
l’aprenentatge.

2.1.  Estratègies cognitives 

Reflexió sobre la comunicació i la llengua. Raonament sobre el fet comunicatiu i els 
elements d’una situació comunicativa.
• Presa de consciència i explicitació de coneixements sobre la comunicació i la 
llengua.
• Presa de consciència de com s’aprèn la llengua per afavorir el procés 
d’aprenentatge. 
• Formulació d’hipòtesis referides al significat, funció i/o ús de diferents elements o 
aspectes de la llengua. Raonament i verificació de les hipòtesis formulades.
• Deducció de les normes d’ús de la llengua estrangera per analogia amb les 
pròpies o a partir d’exemples contextualitzats.
• Aplicació dels coneixements sobre la llengua pròpia o altres de conegudes per 
facilitar el nou aprenentatge.
• Reconeixement de les diferències d’ús entre el codi oral i l’escrit i entre els diferents 
registres.

2.2.  Estratègies metacognitives  

Reflexió sobre el procés d’aprenentatge: 
• Apropiació de la terminologia necessària.
• Comprensió del paper de l’error.
• Utilització de tècniques d’estudi i altres eines de treball.
• Desenvolupament del propi estil d’aprenentatge.
• Desenvolupament de l’autonomia i control del propi procés d’aprenentatge. 
• Utilització de l’autoavaluació i la coavaluació com element de millora del procés. 

2.3.  Estratègies socioafectives  

Desenvolupament d’estratègies que permeten a l’aprenent valorar i reforçar la seva 
motivació per practicar la llengua i col·laborar amb d’altres per al seu aprenentatge.
• Acceptació de la comprensió parcial o superficial d’una situació comunicativa i 
mobilització dels recursos i tècniques disponibles per sentir-se competent en el 
desenvolupament de tasques d’aprenentatge i comunicatives.
• Formulació d’objectius clars i possibles per reforçar la motivació.
• Presa de consciència de la importància dels companys i companyes com a font 
d’aprenentatge a classe i fora de classe.
• Capacitat d’oferir i demanar ajut per construir el propi coneixement.
• Predisposició a rebre la retroalimentació del professor sobre el procés 
d’aprenentatge.
• Aprofitar totes les ocasions possibles per establir contacte, fora de l’aula, amb la 
llengua que s’aprèn (contacte amb persones, lectures, audicions...).
• Capacitat de risc per experimentar amb els nous aprenentatges.
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Les estratègies d’aprenentatge afavoreixen el procés d’aprenentatge propi en la 
mesura que, d’una banda, promouen que l’alumnat assagi amb el mitjans, les 
tècniques i els procediments que li resultin més rendibles i, de l’altra, estimulen el 
desenvolupament de l’autonomia i del treball col·laboratiu, així com de la 
responsabilitat en l’aprenentatge. 

La capacitat d’aprenentatge també es pot concebre com la predisposició o l’habilitat 
per descobrir allò que és diferent, tant si es tracta d’una altra llengua, com d’una altra 
cultura, d’altres persones o de nous coneixements. Segons les persones aprenents, el 
saber aprendre pot incloure graus i combinacions de molts aspectes del saber ser, 
dels coneixements i del saber fer.
Les estratègies que s’enuncien a continuació segueixen els passos del procés 
d’aprenentatge d’una llengua i, encara que algunes d’elles poden formar part del 
bagatge conscient o inconscient de l’aprenent de llengües, en tots els casos es poden 
practicar i fer les conscients per tal d’utilitzar les i automatitzar les per agilitar 
l’aprenentatge.

2.1.  Estratègies cognitives 

Reflexió sobre la comunicació i la llengua. Raonament sobre el fet comunicatiu i els 
elements d’una situació comunicativa.
• Presa de consciència i explicitació de coneixements sobre la comunicació i la 
llengua.
• Presa de consciència de com s’aprèn la llengua per afavorir el procés 
d’aprenentatge. 
• Formulació d’hipòtesis referides al significat, funció i/o ús de diferents elements o 
aspectes de la llengua. Raonament i verificació de les hipòtesis formulades.
• Deducció de les normes d’ús de la llengua estrangera per analogia amb les 
pròpies o a partir d’exemples contextualitzats.
• Aplicació dels coneixements sobre la llengua pròpia o altres de conegudes per 
facilitar el nou aprenentatge.
• Reconeixement de les diferències d’ús entre el codi oral i l’escrit i entre els diferents 
registres.

2.2.  Estratègies metacognitives  

Reflexió sobre el procés d’aprenentatge: 
• Apropiació de la terminologia necessària.
• Comprensió del paper de l’error.
• Utilització de tècniques d’estudi i altres eines de treball.
• Desenvolupament del propi estil d’aprenentatge.
• Desenvolupament de l’autonomia i control del propi procés d’aprenentatge. 
• Utilització de l’autoavaluació i la coavaluació com element de millora del procés. 

2.3.  Estratègies socioafectives  

Desenvolupament d’estratègies que permeten a l’aprenent valorar i reforçar la seva 
motivació per practicar la llengua i col·laborar amb d’altres per al seu aprenentatge.
• Acceptació de la comprensió parcial o superficial d’una situació comunicativa i 
mobilització dels recursos i tècniques disponibles per sentir se competent en el 
desenvolupament de tasques d’aprenentatge i comunicatives.
• Formulació d’objectius clars i possibles per reforçar la motivació.
• Presa de consciència de la importància dels companys i companyes com a font 
d’aprenentatge a classe i fora de classe.
• Capacitat d’oferir i demanar ajut per construir el propi coneixement.
• Predisposició a rebre la retroalimentació del professor sobre el procés 
d’aprenentatge.
• Aprofitar totes les ocasions possibles per establir contacte, fora de l’aula, amb la 
llengua que s’aprèn (contacte amb persones, lectures, audicions...).
• Capacitat de risc per experimentar amb els nous aprenentatges.

Alemany

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis; percepcions; sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar una descripció; demanar alguna cosa, demanar que 
algú faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió, avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 
una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a 
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algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1. Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores,  la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal i formal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2..3. Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (Discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació. Identificació i/o selecció de:

1.1.1. Els indicis situacionals (lloc, canal, persones interlocutores, relació entre ells...) i 
la intenció comunicativa en situacions comunicatives clarament definides i previsibles.
• Els destinataris, les persones interlocutores.
• El temps, el lloc.
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algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, respondre a una 
felicitació; interessar se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1. Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores,  la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal i formal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2..3. Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (Discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació. Identificació i/o selecció de:

1.1.1. Els indicis situacionals (lloc, canal, persones interlocutores, relació entre ells...) i 
la intenció comunicativa en situacions comunicatives clarament definides i previsibles.
• Els destinataris, les persones interlocutores.
• El temps, el lloc.

• Altres indicis (gestualitat, elements icònics i visuals)

1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format.
1.1.4. Varietat i registre:

• Llengua oral i llengua escrita. Convencions i diferències d’ús, bàsiques, entre el codi 
oral i l’escrit.
• Registre formal i informal. Diferències bàsiques: Ús dels pronoms Sie, du; ús de les 
partícules modals denn, doch, mal.
1.1.5. Tema: el contingut. Selecció d’informació rellevant per a desenvolupar el tema.

1.2.  Coherència textual

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
• Selecció de contingut rellevant.
• Idees principals i secundàries en textos senzills.
1.2.2. Estructuració del contingut.
• Ordenació lògica de les idees: seqüenciació temporal dels fets descrits.
• Agrupació d’idees relacionades en un mateix paràgraf. Ordenació dels paràgrafs (tot i 
que siguin textos i/o paràgrafs breus).
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si.

1.3.1. Inici del discurs

• Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.): Entschuldigung; Hallo; Guten 
Tag; ...; vocatiu seguit de coma per iniciar notes, postals, correus electrònics...(Liebe 

Andrea,...). Inici de contacte telefònic: Hallo Maria, wie geht’s dir denn?... / Kann ich 

bitte mit Thomas sprechen?, Ist Martin da?... Interpel·lacions: Entschuldigen Sie; 

Entschuldige; Bitte!;...
• Introducció del tema: Also; Weiβt du...?
1.3.2. Desenvolupament del discurs
Manteniment del tema:
• Correferència anafòrica, catafòrica, dixi.
Ús de l’article: Ich habe einen Regenschirm. Brauchst du ihn (den Regenschirm)? 
Demostratius: Dieses Kleid gefällt mir.
Possessius: Das Auto... / Mein Auto...

Pronoms: es ...

Referències al temps i lloc: hier, da, dort

Concordança entre les formes verbals i amb els marcadors de temps corresponents 
(adverbis i locucions adverbials...): Wir haben uns zuerst mit Sabine getroffen und 

danach sind wir ins Kino gegangen.

Oracions coordinades i subordinades: ús de les oracions compostes com a elements 
de desenvolupament temàtic: Wir können ins Wohnzimmer gehen, wenn du willst. 
• El·lipsi del verb i del subjecte: Karl fährt nach Spanien und Thomas nach Italien.
• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics/xarxes 
lèxiques): Sie trägt ein neues Kleid. Das Kleid ist wunderschön; schauen – sehen; 

gesund – krank; Möbel: Tisch, Stuhl, Schrank,....
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: Ich meine,...
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• Èmfasi: Recursos més freqüents: Ich mag Kaffee überhaupt nicht/ gar nicht. 
Expansió temàtica.
• Exemplificació: zum Beispiel, wie,...
• Definicions: das ist..., das heiβt ..., das bedeutet,...
• Enumeració,  seqüenciació temporal: zuerst, danach,
später, zum Schluss,...
• Reforç. Precisió / matisació: vielleicht, mag sein,...
• Contrast: aber,...
• Conseqüència: und dann, deshalb,...
• Introducció de subtemes: und auch..
Canvi temàtic.
• Digressió: Übrigens..., ok, aber...
• Recuperació del tema: Wo waren wir? Wie war das?...
• Personalització (comentaris personals): Ich glaube aber, ich denke,  ich finde, (dass...)
Connectors textuals bàsics: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Addició: und, auch,...
Contrast: aber,...
Finalitat. Resultat: damit, um ... zu, zum + Inf.
Causa: Weil, da, denn,...
Condició: Wenn..., dann....
Conseqüència: deshalb,...
1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum / Recapitulació: Kurz,...
• Indicació de tancament textual: Ich bin gleich fertig. Das ist alles. Das war schon alles.
1.3.4. Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. Entschuldigung..., Hör mal...; Sag’ 
mal...
• Paper de la persona interlocutora: 
• Demostració de comprensió: Ja!; Ja, sicher!;...
• Demostració d’incomprensió: Wie bitte? Ich verstehe nicht!;...
• Petició d’aclariments: Was meinst du?; Kannst du wiederholen, bitte?; Noch einmal, 
bitte!;...
• Demostració d’implicació: Das stimmt!; Genau!; Bist du sicher?; Wirklich?,...
• Petició de confirmació: Stimmt es, dass ...?; Bist du sicher, dass...?
• Recursos dilatoris: na ja; ich weiβ nicht;...
• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: vielleicht; ich weiβ nicht; also gut; 
meinst du?;...
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: patrons d’entonació en oracions 
interrogatives, confirmatòries, exclamatives i enunciatives.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• Ús del punt i seguit, el punt i a part i l’organització dels paràgrafs en textos breus.
• Absència i presència del punt en abreviatures, sigles, números, hores.
• El format del text en una carta informal. L’ús de la coma en la salutació inicial 
(Anrede).
• Els signes d’exclamació (obertura i tancament) i interrogació (tancament).
• Guions o cometes (“inverted commas”) en la transcripció de diàleg (Direkte Rede).
• Les comes, en oracions principals (HS) i subordinades (NS), separació d’unitats i 
decimals, llistes, “question tags”, aposicions...
• El guionet: separació de paraules a final de línia.
• Altres convencions: punts suspensius...

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
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• Èmfasi: Recursos més freqüents: Ich mag Kaffee überhaupt nicht/ gar nicht. 
Expansió temàtica.
• Exemplificació: zum Beispiel, wie,...
• Definicions: das ist..., das heiβt ..., das bedeutet,...
• Enumeració,  seqüenciació temporal: zuerst, danach,
später, zum Schluss,...
• Reforç. Precisió / matisació: vielleicht, mag sein,...
• Contrast: aber,...
• Conseqüència: und dann, deshalb,...
• Introducció de subtemes: und auch..
Canvi temàtic.
• Digressió: Übrigens..., ok, aber...
• Recuperació del tema: Wo waren wir? Wie war das?...
• Personalització (comentaris personals): Ich glaube aber, ich denke,  ich finde, (dass...)
Connectors textuals bàsics: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Addició: und, auch,...
Contrast: aber,...
Finalitat. Resultat: damit, um ... zu, zum + Inf.
Causa: Weil, da, denn,...
Condició: Wenn..., dann....
Conseqüència: deshalb,...
1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum / Recapitulació: Kurz,...
• Indicació de tancament textual: Ich bin gleich fertig. Das ist alles. Das war schon alles.
1.3.4. Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. Entschuldigung..., Hör mal...; Sag’ 
mal...
• Paper de la persona interlocutora: 
• Demostració de comprensió: Ja!; Ja, sicher!;...
• Demostració d’incomprensió: Wie bitte? Ich verstehe nicht!;...
• Petició d’aclariments: Was meinst du?; Kannst du wiederholen, bitte?; Noch einmal, 
bitte!;...
• Demostració d’implicació: Das stimmt!; Genau!; Bist du sicher?; Wirklich?,...
• Petició de confirmació: Stimmt es, dass ...?; Bist du sicher, dass...?
• Recursos dilatoris: na ja; ich weiβ nicht;...
• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: vielleicht; ich weiβ nicht; also gut; 
meinst du?;...
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: patrons d’entonació en oracions 
interrogatives, confirmatòries, exclamatives i enunciatives.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• Ús del punt i seguit, el punt i a part i l’organització dels paràgrafs en textos breus.
• Absència i presència del punt en abreviatures, sigles, números, hores.
• El format del text en una carta informal. L’ús de la coma en la salutació inicial 
(Anrede).
• Els signes d’exclamació (obertura i tancament) i interrogació (tancament).
• Guions o cometes (“inverted commas”) en la transcripció de diàleg (Direkte Rede).
• Les comes, en oracions principals (HS) i subordinades (NS), separació d’unitats i 
decimals, llistes, “question tags”, aposicions...
• El guionet: separació de paraules a final de línia.
• Altres convencions: punts suspensius...

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges...
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social (situacions molt bàsiques de 
la vida quotidiana).

2.2.  Expressió i interacció escrita.

2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges...

2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges de correu electrònic…
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup 
d’oci…

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres.

2.4.3. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.4. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.5. Enunciats d’exercicis i d’exàmens.
2.4.6. Documents icònics (quadres, gràfics…)
2.4.7. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet …

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i, al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament.
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics
Repertoris lèxics referits a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del 
nivell.

1.1.  Famílies lèxiques. Sinònims, antònims i mots polisèmics d’ús freqüent. (groβ, 

riesig, enorm ...; klein, winzig ...)
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1.2.  Formació de paraules 
1.2.1. Paraules derivades amb prefixos i sufixos bàsics:
• Prefixos: un- (per formar antònims).
• Sufixos: els més freqüents per als noms d’oficis (-er), botigues (-ei).
• Formació de gentilicis (algunes regularitats).
1.2.2. Paraules compostes:
• Substantius: Kaffeetasse, 

• Adjectius: hellblau, dunkelhaarig,...

1.2.3. Abreviacions: sigles, acrònims, símbols i abreviatures més freqüents: Lkw, Pkw, 
ca., kg, km, m...

1.3.  Mots transparentes o pròxims. Falsos amics. 

1.4.  Préstecs i mots d’origen estranger: computer...

1.5.  Frases fetes, dites, refranys d’ús molt freqüent: Keine Ahnung! , So ein Quatsch!

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Tipus de substantius
• Noms comuns / propis.
• Concrets / abstractes: Tisch / Dummheit,...
• Comptables / incomptables: Birnen / Essen,...

• Noms col·lectius: Familie, Gemüse,...
2.1.2. Morfologia del substantiu (gènere i nombre)
• Algunes regularitats en els gèneres.
• Plurals regulars, plurals irregulars i mots invariables: algunes regularitats.
• Declinació (datiu pl.).
• Gentilicis.
• Composició (models de composició d’ús més freqüent).
• Derivació (diminutius: -chen, -lein).
• Concordança verbal d’alguns noms col·lectius freqüents (+ vb en sing. o pl.): die 
Leute sind, das Gemüse schmeckt,...
2.1.3. La complementació bàsica del substantiu
• L’adjectiu: der neue Computer, ein schönes Haus,...
• El nom propi: Evas Mutter,...
• El complement preposicional: Die Reise nach Deutschland war schön.

2.2.  Els determinants (morfologia i posició)

2.2.1. Articles definits, indefinits i negatius. Declinació i ús.
2.2.2. Demostratius. Declinació i ús.
2.2.3. Possessius. Declinació i ús.
2.2.4. Quantificadors
• Quantitatius: viel, sehr.

• Partitius: ein paar, etwas.
• Indefinits: jeder, alle.

• Numerals (cardinals i ordinals): eins, zwei, drei; erstens, zweitens; drittens,...

2.3.  El pronom (morfologia i posició)
2.3.1. Els pronoms personals i reflexius en nominatiu, acusatiu i datiu.
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  Formació de paraules 
1.2.1. Paraules derivades amb prefixos i sufixos bàsics:
• Prefixos: (per formar antònims).
• Sufixos: els més freqüents per als noms d’oficis ( er), botigues ( ei).
• Formació de gentilicis (algunes regularitats).
1.2.2. Paraules compostes:
• Substantius: 
• Adjectius: 
1.2.3. Abreviacions: sigles, acrònims, símbols i abreviatures més freqüents: Lkw, Pkw, 
ca., kg, km, m...

Mots transparentes o pròxims. Falsos amics. 

1.4.  Préstecs i mots d’origen estranger: 

1.5.  Frases fetes, dites, refranys d’ús molt freqüent: 

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

pus de substantius
• Noms comuns / propis.
• Concrets / abstractes: 
• Comptables / incomptables: 
• Noms col·lectius: Familie, Gemüse,...
2.1.2. Morfologia del substantiu (gènere i nombre)
• Algunes regularitats en els gèneres.
• Plurals regulars, plurals irregulars i mots invariables: algunes regularitats.
• Declinació (datiu pl.).
• Gentilicis.
• Composició (models de composició d’ús més freqüent).
• Derivació (diminutius: ).
• Concordança verbal d’alguns noms col·lectius freqüents (+ vb en sing. o pl.): 
Leute sind, das Gemüse schmeckt,...
2.1.3. La complementació bàsica del substantiu
• L’adjectiu: der neue Computer, ein schönes Haus,...
• El nom propi: 
• El complement preposicional: Deutschland war schön.

2.2.  Els determinants (morfologia i posició)

2.2.1. Articles definits, indefinits i negatius. Declinació i ús.
2.2.2. Demostratius. Declinació i ús.
2.2.3. Possessius. Declinació i ús.
2.2.4. Quantificadors
• Quantitatius: 
• Partitius: 
• Indefinits: 
• Numerals (cardinals i ordinals): 

2.3.  El pronom (morfologia i posició)
2.3.1. Els pronoms personals i reflexius en nominatiu, acusatiu i datiu.

2.3.2. Els pronoms relatius en nominatiu, acusatiu i datiu.

2.3.3. Els pronoms interrogatius: warum, wann, woher, wohin, wo, wie, wer, was, 
welch-, was für ein-.

2.3.4. Els determinants com a pronoms (possessius, demostratius, indefinits).

2.3.5. El pronom impersonal man (en nominatiu).

2.4.  L’adjectiu

2.4.1. Morfologia de l’adjectiu.
• Variable en gènere i nombre.
• Declinació en nominatiu, acusatiu i datiu.
• Declinació amb articles determinats i indeterminats; article negatiu, Nullartikel.

• Grau: expressió de la comparació (superioritat, igualtat/desigualtat, inferioritat): klein, 
kleiner, am kleinsten; so klein wie, kleiner als, genauso klein wie.

• Formes comparatives i superlatives de l’adjectiu: schnell, schneller, am schnellsten.

• Comparatius irregulars bàsics: gut, besser, am besten...
2.4.2.  Posició bàsica de l’adjectiu dins el sintagma: l’adjectiu davant del nom.
• L’ordre dels adjectius dins d’un mateix sintagma.
2.4.3. Els complements més freqüents dels adjectius.
• Zu (posició: zu+adj.): Die Suppe ist zu heiβ.

• Preposicions que acompanyen alguns adjectius molt freqüents: Ich bin gut in Mathe. 

Er ist mit der Arbeit fertig ...

2.4.4. Funció predicativa i funció atributiva de l’adjectiu (Das Buch ist interessant / das 
interressante Buch).

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs

• Verbs regulars i irregulars. Formes dels verbs irregulars més freqüents.
• Verbs auxiliars (haben, sein, werden). Significat i ús.
• Verbs modals. Significats bàsics i ús.
• Verb lassen/brauchen. Significat bàsic i ús.
• Verbs amb complements preposicionals d’ús més freqüent.
• Verbs separables i no separables. Prefixos d’ús freqüent.
• Verbs d’estat i factitius.
• Verbs transitius i intransitius.
• La complementació bàsica del verb (complement directe i complement indirecte)
• Posició dels complements del verb.

2.5.2. Formes personals i no personals (infinitiu i participi) de verbs regulars i irregulars. 

2.5.3. Temps i aspecte 
• Formes de present, passat i futur (formes simples i perfectives).

• Präsens
• Perfekt
• Präteritum (dels verbs auxiliars, modals i d’ús més freqüents).
2.5.4. Modalitat

• Mode imperatiu. Significat i ús. Combinació amb partícules modals (denn, doch, mal).
• Mode Konjunktiv II: Forma simple dels verbs auxiliars i modals i la forma perifràstica 
amb würden dels verbs lèxics. Significat i ús.
• Partícules modals més freqüents: denn, doch, mal.

• Verbs modals.
2.5.5 Veu (activa i passiva)

• Formes bàsiques de la veu passiva (present, perfet i Präteritum)

2.6.  Les preposicions
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2.6.1. Formes simples i locucions preposicionals bàsiques
• Recció: Wechselpräpositionen, amb acusatiu i datiu.
• Contraccions (preposició + article determinat: im, ins, am, ans, zum, zur)
• Complements preposicionals del verb, del nom, del adjectiu (formes fixes) d’ús més 
freqüents.
2.6.2. Funcions
• de lloc/posició: bei, in,...
• de temps: an, um, gegen, in, vor,...
• de direcció: in, an, zu, nach,...
• altres: aus, ohne;...

2.7.  Els adverbis

2.7.1 Formes simples i locucions adverbials bàsiques.
• Adverbis de freqüència: immer, meistens, häufig, oft, manchmal, selten, nie,...
• Adverbis de lloc: links - rechts, oben - unten, hier/da – dort, vorne – hinten.
• Adverbis de temps:
present: heute, jetzt, gerade.
passat: (vor)gestern, früher, damals
futur: (über)morgen, bald, später.
• Adverbis de manera: gern, sehr, fast,...
• Adverbis conjuncionals (Konjunktionaladverbien: deshalb, trotzdem).
• Adverbis interrogatius: wann, wo, wie, wohin, woher, warum, wieviel.
2.7.2 Morfologia d’alguns adverbis
• Formes comparatives d’alguns adverbis: viel, mehr, am meisten; gern , lieber, am 
liebsten.
2.7.3 Locucions adverbials: nächste Woche, von...bis...
2.7.4. Posició dels adverbis (de freqüència, de manera, de temps, de lloc ...) en l’oració.

2.8. El pronom es no elidible:
• Amb valor funcional: Es ist verboten,...
• Sense valor funcional: amb “sein” (es ist wichtig,…); amb verbs impersonals (es 
regnet) o amb verbs utilitzats com a impersonals (es gibt…, wie geht es dir?).

2.9.  Conjuncions bàsiques

2.9.1. Coordinades: und, aber, oder, denn, sondern.

2.9.2. Subordinades: weil, da, dass, wenn, obwohl,...

2.9.3. Correlatives: entweder...oder, weder...noch.

2.10.  L’oració simple

2.10.1. Estructura de l’oració
• Declarativa afirmativa i negativa.
• Interrogativa: W-Frage, Ja-Nein-Frage.
• Exclamativa.

• Imperativa.

2.10.2. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració
• Inversions.

• Posició final del verb amb conjuncions subordinades.

2.11.  L’oració composta
2.11.1. La coordinació
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. Formes simples i locucions preposicionals bàsiques
• Recció: Wechselpräpositionen
• Contraccions (preposició + article determinat: im, ins, am, ans, zum, zur
• Complements preposicionals del verb, del nom, del adjectiu (formes fixes) d’ús més 
freqüents.

• de lloc/posició: bei, in,...
• de temps: an, um, gegen, in, vor,...
• de direcció: in, an, zu, nach,...
• altres: aus, ohne;...

2.7.1 Formes simples i locucions adverbials bàsiques.
• Adverbis de freqüència: immer, meistens, häufig, oft, manchmal, selten, nie,...
• Adverbis de lloc: links  rechts, oben  unten, hier/da – dort, vorne – hinten.
• Adverbis de temps:
present: heute, jetzt, gerade.
passat: (vor)gestern, früher, damals
futur: (über)morgen, bald, später.
• Adverbis de manera: gern, sehr, fast,...
• (Konjunktionaladverbien: deshalb, trotzdem).
• Adverbis interrogatius: wann, wo, wie, wohin, woher, warum, wieviel.
2.7.2 Morfologia d’alguns adverbis
• Formes comparatives d’alguns adverbis: viel, mehr, am meisten; gern , lieber, am 
liebsten.
2.7.3 Locucions adverbials: nächste Woche, von...bis...
2.7.4. Posició dels adverbis (de freqüència, de manera, de temps, de lloc ...) en l’oració.

 no elidible:
• Amb valor funcional: Es ist verboten,...
• Sense valor funcional: amb “sein” (es ist wichtig,…); amb verbs (es 
regnet) es gibt…, wie geht es dir?).

2.9.  Conjuncions bàsiques

2.9.1. Coordinades: und, aber, oder, denn, sondern.

2.9.2. Subordinades: weil, da, dass, wenn, obwohl,...

2.9.3. Correlatives: entweder...oder, weder...noch.

  L’oració simple

2.10.1. Estructura de l’oració
•

• Interrogativa: Frage, Ja Nein Frage.
•

•

 Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració
•

• Posició final del verb amb conjuncions subordinades.

2.11.  L’oració composta
2.11.1. La coordinació

• Oracions juxtaposades: Er ist zu spät gekommen, hat mit mir gesprochen und ist 
dann gleich gegangen.
• Oracions conjuntives: Du kommst mit uns und wir feiern deinen Geburtstag.
• Oracions disjuntives: Ich spreche entweder mit meiner Schwester oder ich rufe 
Sabine an.
• Oracions adversatives: Sie ist eine nette Person, aber sie spricht zu viel.
2.11.2. La subordinació:
• Oracions subordinades substantives: Ich weiβ nicht, ob er kommt.
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu: Hast du den Mann gesehen, mit dem 
ich gesprochen habe?
• Oracions subordinades adverbials (amb els connectors més freqüents)
Temporals: Wenn ich nach München fliege, besuche ich meine Freunde.
Causals: Ich kann morgen nicht kommen, weil ich länger arbeiten muss.
Finals: Ich treibe jeden Tag Sport, um gesund zu bleiben.
Condicionals: Wenn du Lust hast, dann können wir ins Kino gehen.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet alemany.
3.2.  Ús de les majúscules en alemany
• En els substantius i verbs substantivats

• En la forma de cortesia: Sie , Ihr (possessius)
3.3.  Ortografia del plural. Algunes regularitats.
3.4.  Ortografia de les formes verbals en participi (-t, -iert, -en).
3.5.  Ortografia de les abreviatures i sigles d’ús freqüent. 
3.6.  Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia.
3.7.  Ús dels signes ortogràfics bàsics (apòstrof, guionet...).
3.8.  Ús principal dels signes de puntuació (punt, coma, dos punts, guionet, signes 

interrogació, signe d’exclamació, parèntesi, punts suspensius...).
3.9.  Ortografia de les abreviatures d’ús molt freqüent (ordinals, dates...).
3.10.  Convenció de puntuació en textos de caràcter informal ( cartes, e-mails...).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics: introducció al sistema vocàlic alemany (diferències 
fonamentals i contrastos amb la L1).
4.2.  Sons i fonemes consonàntics: introducció al sistema consonàntic alemany 
(diferències fonamentals i contrastos amb la L1).
• Vocalització de la –r final de paraula.
• Auslautverhärtung dels consonants b, d, g, s, v: Kind [t] – Kinder [d], Tag [k] – Tage 
[g], ...

4.3.  Accent, ritme i entonació 
4.3.1. Patrons tonals d’elements lèxics aïllats. (Wortakzent). Accentuació de:
• Paraules simples.
• Paraules estrangeres.

• Paraules derivades.

• Paraules compostes.

• Verbs amb prefixos separables i no separables.
4.3.2. Patrons tonals de l’oració (Satzakzent)
• Aspectes molt bàsics del ritme i l’entonació:
Diferència entre paraules funcionals (àtones) i paraules amb contingut semàntic 
(tòniques). Paraules funcionals (determinants, preposicions, conjuncions, verbs 
auxiliars); paraules amb contingut semàntic (substantius, adjectius, verbs i adverbis).
• Principals models d’entonació de l’alemany:
descendent (die fallende Endmelodie): frases enunciatives, imperatives, interrogatives 
(W-Fragen),
ascendent (die steigende Endmelodie): frases interrogatives (Ja-Nein-Fragen), 
condicionals.

4.4.  Pronunciació de les abreviatures d’ús molt freqüent.
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Anglès

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar descripció; demanar alguna cosa, demanar que algú 
faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió, avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 
una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a 
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Anglès

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

  Competència pragmàtica

1.  Funcions

  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar descripció; demanar alguna cosa, demanar que algú 
faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; ordenar; proposar; queixar se.

Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió, avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/ se, respondre a 
una presentació; acomiadar/ se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar se a 

algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat, demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat, demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar, demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc, demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2..3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context
Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals (lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells…) i 
la intenció comunicativa en situacions comunicatives clarament definides i previsibles.
• Els destinataris, les persones interlocutores.
• El temps, el lloc.
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• Altres indicis (gestualitat, elements icònics i visuals, etc.).
1.1.2. Funció comunicativa del text.
• Tipus de text i format: 
• Varietat i registre.
1.1.3. Llengua oral i llengua escrita. Convencions i diferències d’ús bàsiques entre el 
codi oral i l’escrit.  
1.1.4. Registre formal i informal. Diferències bàsiques.
1.1.5. Tema: el contingut. Selecció d’informació rellevant per a desenvolupar el tema.

1.2.  Coherència textual 
1.2.1. El text com a unitat global de significat.
• Pertinència del contingut. 
• Selecció de contingut rellevant.
• Idees principals i secundàries en textos senzills.
1.2.2. Estructuració del contingut.
• Ordenació lògica de les idees: seqüenciació temporal dels fets descrits… 
• Agrupació d’idees relacionades en un mateix paràgraf. Ordenació dels paràgrafs. (tot 
i que siguin textos i/o paràgrafs breus).
• Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3. Cohesió textual 
Organització interna del text oral i escrit. 

1.3.1. Inici del discurs

• Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.): Excuse me

• Introducció del tema: About your brother...
1.3.2. Desenvolupament del discurs 
Manteniment del tema.
• Correferència. Anàfora, catàfora, dixi. 
Ús de l’article: I have a car. / Do you want to borrow the car?

Demostratius: this, that... (These seats are reserved).

Possessius: My car…

Els pronoms it i there: Mike wasn’t there. It was very strange.
Referències al temps i lloc : here, there.

Concordança entre les formes verbals i amb els marcadors de temps corresponents 

(adverbis i locucions adverbials…): We went to the meeting and later we had lunch. 
We haven’t spoken since then.

Oracions coordinades i subordinades: ús de les oracions compostes com a element de 
desenvolupament temàtic: We could it outside, unless it rains. Or we could go to a 

restaurant, if you prefer.
• El·lipsi i/o fórmules substitutives: Sally is ill and is not coming to work. And neither is 

Mike.

• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics/xarxes 
lèxiques): The chairs, the table, the chest: all the furniture was new.

• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: I mean...

• Èmfasi: recursos més freqüents: I don’t like this at all.
Expansió del tema: ús de marcadors textuals amb funcions diverses.
• Exemplificació: for example, like...

• Definicions: which means..., meaning...

• Enumeració, seqüenciació temporal: initially, first, and then…
• Reforç. Precisió / matisació: perhaps, maybe.
• Contrast: but, and yet...

Canvi temàtic
• Digressió: Well, Listen, Hey…

• Recuperació del tema: anyway, about that...
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• Altres indicis (gestualitat, elements icònics i visuals, etc.).
1.1.2. Funció comunicativa del text.
• Tipus de text i format: 
• Varietat i registre.
1.1.3. Llengua oral i llengua escrita. Convencions i diferències d’ús bàsiques entre el 
codi oral i l’escrit.  
1.1.4. Registre formal i informal. Diferències bàsiques.
1.1.5. Tema: el contingut. Selecció d’informació rellevant per a desenvolupar el tema.

1.2.  Coherència textual 
1.2.1. El text com a unitat global de significat.
• rtinència del contingut. 
• Selecció de contingut rellevant.
• Idees principals i secundàries en textos senzills.
1.2.2. Estructuració del contingut.
• Ordenació lògica de les idees: seqüenciació temporal dels fets descrits… 
• Agrupació d’idees relacionades en un mateix paràgraf. Ordenació dels paràgrafs. (tot 
i que siguin textos i/o paràgrafs breus).
• Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3. Cohesió textual 
Organització interna del text oral i escrit. 

1.3.1.
• iniciadors (presa de contacte, etc.): 
• Introducció del tema: ...
1.3.2. Desenvolupament del discurs 
Manteniment del tema.
• Correferència. Anàfora, catàfora, dixi. 
Ús de l’article: 
Demostratius: 
Possessius: …

Els pronoms Mike wasn’t there. It was very strange
Referències al temps i lloc : 
Concordança entre les formes verbals i amb els marcadors de temps correspon
(adverbis i locucions adverbials…): We went to the meeting and later we had lunch. 
We haven’t spoken since then.

Oracions coordinades i subordinades ús de les oracions compostes com a element de 
desenvolupament temàtic: We could it outside, unless it rains. Or we could go to a 

restaurant, if you prefer.
• El·lipsi i/o fórmules substitutives: Sally is ill and is not coming to work.

• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics/xarxes 
lèxiques): hairs, the table, the chest: all the furniture was new.

• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: 
• Èmfasi: recursos més freqüents: I don’t like this at all
Expansió del tema: ús de marcadors textuals amb funcions diverses.
• Exemplificació: mple, like...

• Definicions: which means..., meaning...

• Enumeració, seqüenciació temporal: initially, first, and then…
• Reforç. Precisió / matisació: perhaps, maybe.
• Contrast: 
Canvi temàtic
• Digressió: Well, Listen, Hey…

• Recuperació del tema: 

• Personalització (comentaris personals): You see, you know, really, honestly...

• Interrupció i recuperació del discurs: going back to...
• Focalització del tema: Look, listen...

1.3.3. Conclusió del discurs
•Resum /Recapitulació: in short...

•Indicació de tancament textual:  and that’s all, and that’s it....
1.3.4. Discurs oral (recursos específics): iniciació i manteniment.
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Excuse me;  Tell me, are you hungry?

• Paper de les persones interlocutores:
Suport, demostració de la comprensió, petició d’aclariments, etc.: Really?, I see, I 

know, that’s right…

Recursos dilatoris: by the way, well..., look, listen

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: actually, maybe, perhaps
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: Ús dels patrons d’entonació: I do. 

You do?

• Altres característiques del discurs oral:
Reduced questions: what else?

Short answers: Yes, I do.

Vocatius: You look nice, Andrew.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• Ús del punt i seguit, el punt i a part i l’organització dels paràgrafs en textos breus. 
• Layout en cartes informals. L’ús de la coma en la salutació. 
• Els signes d’exclamació, interrogació. 
• Guions o cometes (inverted commas) en la transcripció de diàleg (direct speech).

• Les comes, en oracions subordinades, llistes, question tags, aposicions... 
• Altres convencions: punts suspensius...

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1. Expressió i interacció oral

2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges...
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social,… (situacions molt bàsiques 
de la vida quotidiana).

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges...
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges per correu electrònic…
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup 
d’oci…
2.2.7. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereix Internet i 
les TIC.
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2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): cançons, poemes, breus textos literaris, etc.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

 2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de 
funcionament, sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), amb 
informació mèdica, sempre que estiguin escrits amb un llenguatge senzill o vagin 
acompanyats d’imatges que il·lustrin el text.
2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres. 
2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.5. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.6. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 
estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general.
2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…)
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet ...

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament. 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills. 

C.  Competència lingüística.

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del Nivell.
1.2.  Famílies lèxiques. Sinònims, antònims i mots polisèmics d’ús freqüents (big, large, 

huge; small, tiny).
1.3.  Formació de paraules. Paraules derivades amb  prefixos i sufixos d’ús freqüent: 
• Prefixos: un-, in-/im- , dis-, re-, over-... : unfair, impossible, indefinite, disconnected.

• Sufixos: -er, -ful, -less: player, careful/careless.

Paraules compostes:
• Substantius: alarm clock, credit card, baby-sitter, milkman.

• Adjectius: blue-eyed, good-looking.

1.4.  Abreviacions: sigles, símbols i abreviatures més freqüents, acrònims bàsics: a.m., 

p.m., etc., e.g., AIDS, NATO, bike, fridge.
1.5.  Paraules  que poden tenir diferents funcions: to look )vb), a look (n).

1.6.  Mots transparents o pròxims: flexible. Falsos amics: library, realise.

1.7.  Frases fetes, dites, refranys d’ús més freqüent: wait and see; no news, good news. 

2.  Morfosintaxi
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ns, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): cançons, poemes, breus textos literaris, etc.

2.3.  Comprensió oral

 Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

 2.4.  Comprensió escrita

 Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
 Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de 

funcionament, sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), amb 
informació mèdica, sempre que estiguin escrits amb un llenguatge senzill o vagin 
acompanyats d’imatges que il·lustrin el text.

 Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres. 

 temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
 Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
 Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 

estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general.

 Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
 Documents icònics (quadres, gràfics…)
 Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet ...

2.5.  Mediació oral i escrit

 Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 

rlocutores que no es poden entendre directament. 
 Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 

cartells i fulletons informatius, breus i senzills. 

C.  Competència lingüística.

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del Nivell.
1.2.  Famílies lèxiques. Sinònims, antònims i mots polisèmics d’ús freqüents (

).
1.3.  Formació de paraules. Paraules derivades amb  prefixos i sufixos d’ús freqüent: 
• Prefixos: 
• Sufixos: 
Paraules compostes:
• Substantius: 
• Adjectius: 

  Abreviacions: sigles, símbols i abreviatures més freqüents, acrònims bàsics: 

  Paraules  que poden tenir diferents funcions: 
ròxims:  Falsos amics: 

  Frases fetes, dites, refranys d’ús més freqüent: 

  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració
2.1.  El substantiu 

2.1.1. Tipus de substantius
• Noms comuns / propis.
• Concrets / abstractes: song / hope.

• Comptables / incomptables:  sandwich(es) / food.

• Noms col·lectius: team, flock, cattle.
2.1.2. Morfologia del substantiu (gènere i nombre).
• Formes diferents per a masculí i femení (molt freqüents):  nephew / niece, widow / 

widower, bride / bridegroom.

• Plural regular, plurals irregulars i mots invariables: coach-es; man/men, child/children; 
mouse-mice; news; person/ people.

• Substantius que se solen fer servir en plural: scissors, trousers.

• Concordança verbal d’alguns noms col·lectius freqüents: government, police, team + 
vb en sing. o pl.
2.1.3. La complementació bàsica del substantiu:
• Adjectiu: a new computer.
• Complement del nom (funció adjectiva): a tennis racket, a leather coat.

• Complement preposicional: the house on the mountain.

2.2.  Els determinants (morfologia i posició)

2.2.1. Articles
• Articles definits i indefinits. Ús i omissió més freqüent de l’article. I have a car; I am 
going to the theatre; Do we need bread?; I love horses.

2.2.2. Demostratius: this, that, these, those.

2.2.3. Possessius: my, your, his, her, its, our, their.
2.2.4. Quantificadors
• Quantitatius: much, many / a lot (of), lots (of), a great deal (of)

• Partitius: a pair of, a bit of.

2.2.5. Indefinits: some, any; no, not a / not any; several, enough...
2.2.6. Numerals (cardinals i ordinals): one, two, three, first, second, third...

2.2.7. El genitiu saxó. (The ‘s possessive determiner): Martin’s car; children’s books, 

the gardener’s tools.

2.3.  Els pronoms (morfologia i posició)

2.3.1. Els pronoms personals (de subjecte i de complement), reflexius i recíprocs: I,
you, she... ; me, you, her...; myself, yourself, herself...; each other, one another.

2.3.2. Els pronoms it i there en estructures bàsiques: It’s raining again.

2.3.3. Els pronoms relatius: that, who, which, whose...
2.3.4. Els pronoms interrogatius: Who, what,  which, whose, when, where, why,  how...; 

how much, how many, how long...

2.3.5. Els pronoms possessius: mine, yours...
2.3.6. Els pronoms quantitatius (o formes comparatives): enough, both, many, a few, 

neither...

2.3.7. Els determinants com a pronoms (demostratius, quantitatius, indefinits): this, that, 

some, any, another, several, both, each, enough. 
2.3.8. Els pronoms indefinits compostos: some, any i no amb -body, -one, -thing: There 

was something strange in the house; Nobody said anything.

2.3.9. El genitiu saxó. (The ‘s possessive): this is mine and that is Mark’s. Show me the 
gardener’s (tools).
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2.4.  L’adjectiu

2.4.1. Morfologia de l’adjectiu.
• Invariable en gènere i nombre.
• Grau: expressió de la comparació (superioritat, igualtat/desigualtat, inferioritat): nice, 

nicer (than), the nicest; more beautiful (than), the most handsome; as...as;  not as/so 
pretty as...; less expensive than, the least comfortable.

• Formes comparatives i superlatives de l’adjectiu:  easy, easier, the easiest.

• Comparatius irregulars bàsics: good, better, (the) best; bad, worse, (the) worst; far, 
further, furthest.

2.4.2. Posició bàsica de l’adjectiu dins el sintagma: l’adjectiu davant del nom.
• L’ordre dels adjectius dins d’un mateix sintagma: a beautiful red-brick house / a very 

expensive necklace; a new leather coat.
2.4.3. Parelles d’adjectius acabats en -ed / -ing : interested-interesting, bored-boring.

2.4.4. Preposicions que acompanyen alguns adjectius molt freqüents: good at, 

interested in, keen on, fond of...
2.4.5. Too i enough (posició: too+adj. / adj.+enough): not good enough; it’s too hot.

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs
• Verbs auxiliars (formes i contracció):  do, have, be.

• Verbs lèxics: regulars i irregulars. Formes dels verbs irregulars més freqüents.
• Verbs amb partícules: multi-word verbs –phrasal and prepositional– més freqüents: 
put on / take off, stand up, write (sth) down.

• Transitius i intransitius. My grandfather spoke at my wedding, and said beautiful 
things.

• La complementació bàsica del verb (Complement Directe i Complement Indirecte).
• Posició dels complements del verb: I gave the book to him / I gave him the book.
• Verbs copulatius: be  i altres (v + adj. = feel; look, sound, taste, smell + good, bad, 

delicious…) She feels sad.

2.5.2. Formes no personals del verb (infinitiu, gerundi i participi): -ing i -ed.

• Usos bàsics de la forma -ing (present, participle and gerund).
• Be + -ing  per a les formes progressives.
• darrera de preposició: It’s good for training.

• darrera de verbs com like, love, prefer, hate...: I hate speaking in public.
• Substantivació (nucli del sintagma nominal): Speaking in public is a difficult thing.

• Adjectivació: They gave the kid a speaking doll.

2.5.3. Usos bàsics de la forma –ed.

• Formació del past tense (verbs regulars).
• Forma –ed (past participle).

• Have + -ed per a perfect tenses.

• Be + ed  per a la veu passiva.
• Adjectivació: smoked salmon, fried chicken.

2.5.4. Usos molt bàsics de l’infinitiu amb to  i sense to. I want to tell you a story; They 

enjoy telling stories.
• Contrast I like going / I'd (I would) like to go.

2.5.5. Temps i aspecte
• Formes bàsiques de present, passat i futur. Formes simples, compostes i perifràstic.
• El present simple, el present progressive (continuous)  i el present perfect.
• El simple past, el past progressive i el past perfect.

• El futur simple amb will.

• Altres formes d’expressió del temps present, passat i futur més habituals: going to, 
present continuous i present simple per al futur. used to per al passat. tend to per al 
present.
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  L’adjectiu

 Morfologia de l’adjectiu.
• Invariable en gènere i nombre.
• Grau: expressió de la comparació (superioritat, igualtat/desigualtat, inferioritat): 

• Formes comparatives i superlatives de l’adjectiu: 
• Comparatius irregulars bàsics: 

,
 Posició bàsica de l’adjectiu dins el sintagma: l’adjectiu davant del nom.

• L’ordre dels adjectius dins d’un mateix sintagma: 

Parelles d’adjectius acabats en  : 
 Preposicions que acompanyen alguns adjectius molt freqüents: 

 i  (posició: adj. / adj.+ ): t’s too hot.

  El verb

 Tipus de verbs
• Verbs auxiliars (formes i contracció): 
• Verbs lèxics: regulars i irregulars. Formes dels verbs irregulars més freqüents.
• Verbs amb partícules: – – més freqüents: 

• Transitius i intransitius. 

• La complementació bàsica del verb (Complement Directe i Complement Indirecte).
• Posició dels complements del verb: 
• Verbs copulatius:  i altres 
delicious…)

2.5.2. Formes no personals del verb (infinitiu, gerundi i participi):  i 
• Usos bàsics de la forma 
•  per a les formes progressives.
• darrera de preposició: It’s good for training

• darrera de verbs com , , , ...:
• Substantivació (nucli del sintagma nominal): 
• Adjectivació: 

 Usos bàsics de la forma –
• Formació del  (verbs regulars).
• Forma –
• per a 
•  per a la veu passiva.
• Adjectivació: 

 Usos molt bàsics de l’infinitiu amb  i sense 

• Contrast 
 Temps i aspecte

• Formes bàsiques de present, passat i futur. Formes simples, compostes i perifràstic.
• , el  i el 
• , el  i el 
• El futur simple amb 
• Altres formes d’expressió del temps present, passat i futur més habituals:

 i  per al futur.  per al passat.  per al 
present.

• Contrast entre formes simples i perifràstiques (en passat i present): present simple vs 

present continuous; past simple vs. past continuous.
2.5.6. Modalitat

• Verbs modals més habituals: can, could, should, must; will, would; (Formes 
interrogatives i negatives, contraccions).
• Construccions semimodals bàsiques: I had to leave; You are not supposed to study 
in the evenings. 

• Perífrasis verbals més habituals.
• Make / do; play / do per a activitats esportives; etc.
• Tell i want amb ús persuasiu: They told me to wait outside / She wanted us to wait 

outside.

• Make, let seguits de complement i d'infinitiu: They made me wait outside. They didn’t 

let me (go) in.
2.5.7. Veu activa i veu passiva: formes bàsiques de la veu passiva. This book was 

published in Britain.

2.6.  Les preposicions

2.6.1. Formes simples i locucions preposicionals d’ús freqüent:
• de lloc/posició: in, at, on, under, over, below, between, behind,  in front of, out of; 
near, next to, among...

• de temps: in, on, at, since, until, before, after, during, throughout...

• de moviment: over, across, along, off, through...

• de direcció: to, from, towards ...
• altres: with, without, about, from, as far as, against, by...

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Formes simples i locucions adverbials d’ús freqüent:
Tipus d’adverbis, segons el significat:
• Adverbis de freqüència: never, sometimes, often,always, usually, hardly, hardly ever, 

seldom, rarely.

• Adverbis de manera: slowly, fast...

• Adverbis de temps: still, yet; soon, early, late...
• Adverbis de lloc: here, there, nearby, far...

• Adverbis de grau: a lot, a little, scarcely, greatly...

2.7.2. Morfologia d’adverbis d’ús més freqüent:
• Formació amb –ly (especialment adverbis de manera): slow, slowly; 

• Altres: fast, hard.

• Formes comparatives d’adverbis d’ús freqüent: fast-er, hard-er, hard-est. Cf more 

slowly.
2.7.3. Locucions adverbials: next week, from...to...

2.7.4. Posició dels adverbis (de freqüència, de manera, de temps, de lloc... ) en l’oració. 

2.8.  Conjuncions d’ús freqüent

• Coordinades:  and, or, but.
• Subordinades:  because, as, in order to, so,  before, after, when, if , although.

• Correlatives: both... and..., either... or..., neither... nor...

L’oració

2.9.  L’oració simple

2.9.1. Estructura de l’oració
• L’oració declarativa afirmativa i negativa.
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• L’oració interrogativa: Wh-questions i Yes/No-questions; Tag questions.

• L’oració exclamativa:  How wonderful! 
• L’oració imperativa: Open the door, please.

2.9.2. L’estil indirecte amb say i tell.

2.9.3. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració.
• So i neither amb inversió (So do I, neither do you...).

2.10.  L’oració composta

2.10.1. La coordinació:
• Oracions juxtaposades: She arrived late, spoke to me, and left five minutes later.

• Oracions conjuntives: You come with us or stay here, and decide fast.

• Oracions disjuntives: You neither help nor let anybody else work.
• Oracions adversatives: He is a good person, but speaks too much.

2.10.2. La subordinació
• Oracions subordinades substantives: reading in bed is very relaxing; It’s important 
that you remember this.

• Oracions subordinades adjectives o de relatiu (defining i non-defining)

• Oracions subordinades adverbials (amb els connectors més freqüents) 
Temporals: I’ve lived here since I was born.

Concessives: Although I feel tired, I must finish this tonight.

Causals: As I had nothing better to do, I watched television.

Finals: He came here to/in order to improve his training.
Condicionals (If sentences). Construccions bàsiques: zero conditional, first conditional i
second conditional: If you didn’t lie so often, you wouldn’t have so many problems.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1. L’alfabet anglès.
3.2. Ús de les majúscules en anglès: adjectius geogràfics i de nacionalitat, llengües, 
pronom I, (English, Asian, Muslim, I love NYC...).

3.3. Ortografia del plural (-s / -es): house-s, coach-es.

3.4. Ortografia del verb acabat en –y: play-plays / cry-cries.
3.5. Ortografia de les formes verbals acabades en -ed i -ing: stopped, hoped, lying...

3.6. Ús dels signes ortogràfics bàsics (apòstrof, guionet...) Peter’s friends; my parents’ 

home.
3.7. Ús principals dels signes de puntuació (punt, coma, punt i coma, dos punts, guió, 
signes d’interrogació, signe d’exclamació, parèntesi, punts suspensius...).
3.8. Ortografia de les abreviatures d’ús molt freqüent (ordinals, verbs auxiliars, dates...): 
1st, 2nd, June 23rd ...
3.9. Ortografia de les contraccions bàsiques: ‘s (is, has); ‘d (had, would), -n’t (isn’t, 

aren’t, hasn’t, haven’t; won’t, wouldn’t; can’t-cannot;).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics: introducció al sistema vocàlic anglès.
• Diferències fonamentals i contrastos amb la L1.
• Minimal pairs: Cap vs cup; bag vs bug; here vs. hair.

4.2.  Introducció al sistema consonàntic anglès.
• Diferències fonamentals i contrastos amb la L1.
• Minimal pairs: [b] vs [v] (boat / vote); [s] vs [z] (Sue / zoo).

• Grafemes muts: island, castle; could, would; walk, talk...

• Linking –r: more / more ideas .

• Pronunciació del morfema –s del plural i 3ª persona singular present: boats, nuns, 
coaches.
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• L’oració interrogativa: i
• L’oració exclamativa:  
• L’oració imperativa: 

 L’estil indirecte amb  i 
 Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració.

• i  amb inversió (

  L’oració composta

 La coordinació:
• Oracions juxtaposades: 
• Oracions conjuntives: 
• Oracions disjuntives: 
• Oracions adversatives: 

 La subordinació
• racions subordinades substantives: reading in bed is very relaxing; It’s important 

• Oracions subordinades adjectives o de relatiu (  i 
• Oracions subordinades adverbials (amb els connectors més freqüents) 
Temporals: I’ve lived here

Concessives: 
Causals: 
Finals: 
Condicionals ( Construccions bàsiques: i
second conditional: If you didn’t lie so often, you wouldn’t have so many problems.

  Ortografia i aspectes gràfics

 L’alfabet anglès.
 Ús de les majúscules en anglès: adjectius geogràfics i de nacionalitat, llengües, 

pronom , (
 Ortografia del plural 
 Ortografia del verb acabat en –
 Ortografia de les formes verbals acabades en  i :
 Ús dels signes ortogràfics bàsics (apòstrof, guionet...) Peter’s friends; my parents’ 

 Ús principals dels signes de puntuació (punt, coma, punt i coma, dos punts, guió, 
signes d’interrogació, signe d’exclamació, parèntesi, punts suspensius...).

 Ortografia de les abreviatures d’ús molt freqüent (ordinals, verbs auxiliars, dates...): 

 Ortografia de les contraccions bàsiques: ‘  ( ‘d ( ), n’t (isn’t, 

aren’t, hasn’t, haven’t; won’t, wouldn’t; can’t

  Fonètica i fonologia

  Sons i fonemes vocàlics: introducció al sistema vocàlic anglès.
• Diferències fonamentals i contrastos amb la L1.
• :

  Introducció al sistema consonàntic anglès.
• Diferències fonamentals i contrastos amb la L1.
• : [b] vs [v] ( ); [s] vs [z] (
• Grafemes muts: 
• –

• Pronunciació del morfema –  del plural i 3ª persona singular present: 

• Pronunciació del sufix –ed per al passat i participi passat de verbs regulars: stopped, 

loved, decided.
• Grafemes amb diverses pronunciacions: -gh- enough, though, ghost

4.3.  Accent, ritme i entonació
• Patrons tonals d’elements lèxics aïllats; accent en les paraules simples i compostes: 
∪thirty, thir∪teen...

• El so schwa en la síl·laba àtona: of vs off; London.

• Patrons tonals dins d’un grup de paraules (black and white; sugar and spice).

• Formes febles.
• Introducció al concepte del ritme marcat per les síl·labes tòniques.
• Les formes febles dels elements gramaticals (articles, preposicions, pronoms, 
auxiliars, etc.).
• El concepte de formes febles o tòniques segons el context (What’s it made of?).
• Mots de pronunciació similar d’ús molt freqüent que es poden confondre (parònims): 
soup/soap.

• Representació gràfica de fonemes i sons. Regularitats bàsiques entre ortografia i 
pronunciació (write-written; pet/Pete).
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Àrab

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs, estats de persones, objectes o 
llocs, canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement; expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar descripció; demanar alguna cosa, demanar que algú 
faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió, avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 
una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a 
algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
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Àrab

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs, estats de persones, objectes o 
llocs, canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement; expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar descripció; demanar alguna cosa, demanar que algú 
faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; ordenar; proposar; queixar se.

Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió, avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/ se, respondre a 
una presentació; acomiadar/ se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar se a 
algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 

quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat, demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 

aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que 
s’aprèn.

B.  Competència discursiva.

Veure PDF

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1.Descripcions de persones, llocs, imatges,...
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
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quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, respondre a una 
felicitació; interessar se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat, demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llist
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que 
s’aprèn.

B.  Competència discursiva.

Veure PDF

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1.Descripcions de persones, llocs, imatges,...
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amiatats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social (situacions molt bàsiques de 
la vida quotidiana).

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1.  Descripcions de persones, llocs, imatges,...
2.2.2.  Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3.  Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.2.4.  Cartes informals. Notes i postals. Missatges de correu electrònic…
2.2.5.  Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6.  Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup 
d’oci…

2.3.  Comprensió oral
2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1.  Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2.  Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres.
2.4.3.  Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.4.  Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.5.  Enunciats d’exercicis i d’exàmens.
2.4.6.  Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.7. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet…

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1.  Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text orals i escrits i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persons interlocutores que no es poden entendre directament.
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills.

C.  Competència lingüística.
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Català per a no-catalanoparlants

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement; expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar una descripció; demanar alguna cosa, demanar que 
algú faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió o avorriment; alegria o felicitat; il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 
una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a 
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algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliments; felicitar, respondre a 
una felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no
comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal i formal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva.

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació.

• Tipus de text i format.
• Elements díctics que fan referència al context. Context espacial (aquí, aquest/a/s/es, 
allà, aquell/a/s/es); temporal (ara, avui, aquest mes..., abans, ahir..) i personal: 
demostratius (Mira, aquest és el meu avi), possessius (El teu és aquell), pronoms 
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algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliments; felicitar, respondre a 
una felicitació; interessar se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no
comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal i formal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva.

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació.

• Tipus de text i format.
• Elements díctics que fan referència al context. Context espacial (aquí, aquest/a/s/es, 
allà, aquell/a/s/es); temporal (ara, avui, aquest mes..., abans, ahir..) i personal: 
demostratius (Mira, aquest és el meu avi), possessius (El teu és aquell), pronoms 

personals: presència del pronom personal amb valor de contrast (Jo no hi aniré, i tu?); 

presència del pronom personal per assenyalar físicament la persona (Ho ha fet ell); 
presència del pronom personal per desfer una ambigüitat (Jo sóc la seva germana i no 
ella). Usos d’anar i venir amb referència a qui parla i a qui escolta. Ús del datiu 
possessiu (Em fa mal la panxa).

• Registre. Identificació de la persona receptora segons el registre: formes de 
tractament personal informal (tu/vosaltres, el teu/ el vostre...et, t’, us i verbs en segona 
persona) i formal (vostè/ vostès, el seu/ els seus..., el, els, li i verbs en tercera 
persona). Tractament de Sr./Sra. Expressions formulàries de tracte social en contactes 
directes informals i formals: presentacions (Hola, què hi ha! vs Encantat/da); 

salutacions (Hola, Com va això? Què fem?, Bon dia) / comiats (Adéu, Que vagi bé, 
Fins ara vs Passi-ho bé, Adéu-siau, A reveure); disculpes (Perdó, Perdona, Ho sento 
vs Perdoni, Disculpi), petició de favor (Sisplau, Si us plau, Per favor). Expressions 
formulàries en intercanvis telefònics o epistolars informals o formals (Hola! Com va tot/ 
Estimat/ Una abraçada/ Un petó vs Benvolgut/ Distingit/ Bon dia/ Atentament/ 
Cordialment...).
• Conducta interaccional. Expressió de cortesia. Preferència per l’ús del condicional en 
actes de compra (Vull/ Voldria una cafetera); per aconsellar (et convindria, hauries de, 
t’aniria bé...); asseveracions per expressar petició (fa fred, oi? –per demanar que es 
tanqui la finestra); interrogatives per indicar accions a una altra persona (Pots tancar la 
finestra?); ús de la partícula que (Que vols venir a fer una copa?).

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

• Pertinència i estructuració del contingut.
• Idees principals i secundàries.
• Tema: contingut i enfocament; selecció de contingut rellevant. Selecció de les 
estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual. 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si.

1.3.1. Inici del discurs.
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte): Hola; Com va això?; Què fem?; Què hi 
ha?; Bon dia...; vocatiu seguit de coma per iniciar notes, correus electrònics... (Carles, 
Senyor/a,). Inici de contacte telefònic: Hola, què fas...? / Que hi ha l’Enric?
Interpel·lacions: Escolti/-a/-eu!; Perdoni/-a/-eu!; Senyor!; Jove!; Sisplau!; Per favor!; 
Hola; pst!, ei!, ep!...
• Introducció del tema: Saps què?; T’he d’explicar /dir una cosa...
• Tematització: I la Maria, on és?
1.3.2. Desenvolupament del discurs.
Manteniment del tema:
• Coreferència anafòrica/ catafòrica. Substitució d’elements esmentats o per esmentar 
en el discurs per proformes: articles determinats, demostratius, pronoms tònics i àtons 
de tercera persona propis del nivell: pronoms hi i  ho (L’Andreu ja no viu aquí, que no 
ho saps?), possessius de tercera persona, indefinits, quantificadors i adverbis propis 
del nivell, interrogatius. Concordança dels temps verbals i amb els marcadors 
temporals propis del nivell.
• El·lipsi del subjecte: Els meus germans han arribat avui. Demà vindran a la festa
• El·lipsi del verb : La meva germana gran es diu Maria i la petita Rosa.
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• Repetició (eco lèxic): La Carla té un problema, però no sabem quin problema té.
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: Vull dir...
Expansió del tema:
• Exemplificació: Per exemple...
• Al·lusions, referències, cites i evocacions: Com diu en Pere...
• Definicions: Això és...; Això vol dir...
• Enumeració, seqüenciació temporal: Primer; Després; I també; Per acabar; Al final; I 
ja està; I prou.
• Reforç. Precisió/matisació: això vol dir que..., o sigui...
• Contrast: mentre que, tot i això, en canvi.
• Conseqüència: Doncs; Llavors; Aleshores.
•Introducció de subtemes: I també.
Connectors textuals d’enllaç i organització del text:
• Addició: I; A més; També; Llavors; Aleshores.
• Contrast: Però.
• Finalitat. Per (a).
• Causa: Perquè; Com que.
• Conseqüència: Per això; Doncs.
• Condició: Si.

1.3.3. Conclusió del discurs.
Indicació de tancament textual i tancament textual: I ja està; Al final.

1.3.4. Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. Explicitació del pronom personal per 
marcar el canvi de torn: Un moment i tu?; Doncs jo; A veure; Vejam (aviam, avere), 
escolta/i, mira/i.
• Paper de les persones interlocutores:
Demostració de comprensió: Ja ho he entès, Ja t’entenc; Sí, sí. 
Demostració d’incomprensió: Eh?; Què?; Com?; No ho/t’ entenc; No ho he entès; Què 
dius?; Perdó?
Petició d’aclariments: Què?; Com?; Què vol/vols dir?; Ho pots repetir?; Com es 
pronuncia?; Com s’escriu?...
Demostrar implicació: Sí; Ja; És clar; És veritat; I tant; Ah, si?; Ah, no?; Tens raó; 
D’acord; Això no; No ho crec; Què dius; Sí?; Vols dir?; Que fort; Quina bestiesa.
Interjeccions: Ah; Mm; Mhm. 
Petició de confirmació: Eh?; Oi (que...)?; De veritat (que...)?; Vols dir (que...)?
• Recursos dilatoris: ús de mots falca: Vull dir...; No ho sé; (Això) depèn; Bé...; Eh?; 
no?; Oi?
• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: No ho sé; 
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: patrons d’entonació en oracions
interrogatives, confirmatòries totals i parcials (Que vols venir?; Vols venir?), 
exclamatives (que fort!) i enunciatives.

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• El punt. 
Continuació en el mateix rengle. 
Absència i presència del punt en abreviatures, sigles, números, llistes, adreces de 
correu electrònic, webs, hores. 
Incompatibilitat amb altres signes de puntuació. 
• La coma.
Enumeracions amb i, o, ni i connectors de seqüència temporal.
Absència de coma entre subjecte i verb.
Separació d’unitats i decimals.
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• Repetició (eco lèxic): La Carla té un problema, però no sabem quin problema té.
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: Vull dir...
Expansió del tema:
• Exemplificació: Per exemple...
• Al·lusions, referències, cites i evocacions: Com diu en Pere...
• Definicions: Això és...; Això vol dir...
• Enumeració, seqüenciació temporal: Primer; Després; I també; Per acabar; Al final; I 
ja està; I prou.
• Reforç. Precisió/matisació: això vol dir que..., o sigui...
• Contrast: mentre que, tot i això, en canvi.
• Conseqüència: Doncs; Llavors; Aleshores.
•Introducció de subtemes: I també.
Connectors textuals d’enllaç i organització del text:
• Addició: I; A més; També; Llavors; Aleshores.
• Contrast: Però.
• Finalitat. Per (a).
• Causa: Perquè; Com que.
• Conseqüència: Per això; Doncs.
• Condició: Si.

1.3.3. Conclusió del discurs.
Indicació de tancament textual i tancament textual: I ja està; Al final.

1.3.4. Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. Explicitació del pronom personal per 
marcar el canvi de torn: Un moment i tu?; Doncs jo; A veure; Vejam (aviam, avere), 
escolta/i, mira/i.
• Paper de les persones interlocutores:
Demostració de comprensió: Ja ho he entès, Ja t’entenc; Sí, sí. 
Demostració d’incomprensió: Eh?; Què?; Com?; No ho/t’ entenc; No ho he entès; Què 
dius?; Perdó?
Petició d’aclariments: Què?; Com?; Què vol/vols dir?; Ho pots repetir?; Com es 
pronuncia?; Com s’escriu?...
Demostrar implicació: Sí; Ja; És clar; És veritat; I tant; Ah, si?; Ah, no?; Tens raó; 
D’acord; Això no; No ho crec; Què dius; Sí?; Vols dir?; Que fort; Quina bestiesa.
Interjeccions: Ah; Mm; Mhm. 
Petició de confirmació: Eh?; Oi (que...)?; De veritat (que...)?; Vols dir (que...)?
• Recursos dilatoris: ús de mots falca: Vull dir...; No ho sé; (Això) depèn; Bé...; Eh?; 
no?; Oi?
• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: No ho sé; 
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: patrons d’entonació en oracions
interrogatives, confirmatòries totals i parcials (Que vols venir?; Vols venir?), 
exclamatives (que fort!) i enunciatives.

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• El punt. 
Continuació en el mateix rengle. 
Absència i presència del punt en abreviatures, sigles, números, llistes, adreces de 
correu electrònic, webs, hores. 
Incompatibilitat amb altres signes de puntuació. 
• La coma.
Enumeracions amb i, o, ni i connectors de seqüència temporal.
Absència de coma entre subjecte i verb.
Separació d’unitats i decimals.

Vocatius i salutacions.

• Els dos punts: enumeració, exemples.
• Els punts suspensius: enunciats incomplets.

• Signe d’interrogació i exclamació: 
Obligatorietat en el tancament i opcionalitat en l’obertura.

Ús en oracions, grups nominals, pronoms, adverbis o interjeccions.
• Els parèntesis: per a incisos.
• Les cometes: citació de paraules estrangeres.
• El guió: diàlegs, llistes, índex.
• El guionet: paraules compostes, pronoms i separació de paraules.
• La barra: abreviatures i opcionalitats.

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges.
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social i en situacions molt bàsiques 
de la vida quotidiana.

2.2.  Expressió i interacció escrita.

2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges.
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 

un lloc.
2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges de correu electrònic…
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.

2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o 
grup d’oci…
2.2.7. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereixen 
Internet i les TIC.

2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions i també pel plaer d’escriure (o jugar 
amb la llengua): cançons, poemes, breus textos literaris, etc. 

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de 
funcionament, sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), amb 
informació mèdica, sempre que estiguin escrits amb un llenguatge senzill o vagin 
acompanyats d’imatges que il·lustrin el text.
2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres. 
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2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.

2.4.5. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.6. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 
estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general.
2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els 

companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament. 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills. 

C.  Competència lingüística.

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida quotidiana 
que fan referència als objectius especificats per a aquest nivell.

1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics).

1.3.  Paraules compostes i derivades (sufixos de derivació per a gentilicis, noms 
d’oficis, diminutius i augmentatius o despectius).

1.4.  Abreviacions (ordinals i escriptura d’adreces...), símbols i sigles.

1.5.  Interjeccions i onomatopeies

1.6.  Mots transparents o pròxims. Falsos amics. Usos dels verbs copulatius ser i estar

en funció d’atribut. Usos dels verbs ser, estar(-se) i haver-hi en funció locativa. Usos 
dels verbs anar/ anar-se’n/ venir.

1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger.

1.8.  Frases fetes, dites i refranys:
• Per expressar dubte o sorpresa: Vols dir?, de debò?, de veritat? No m’ho puc 
creure...

• Per expressar indiferència: M’és igual, tant m’és, tant me fa, això rai...
• Per expressar sorpresa: Què dius ara? No fotis? Ves per on! I ara!, I tant...

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Tipus de substantius.
2.1.2. Morfologia del substantiu.
• Gènere:
Flexió regular: oposició Ø/ -a; –e/ -a; –(vocal)u / -(vocal)va (blau/-va); –leg/-loga).
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 Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 

estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general.

 Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
 Documents icònics (quadres, gràfics…).
 Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet.

  Mediació oral i escrita

 Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament. 

 Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
ls i fulletons informatius, breus i senzills. 

C.  Competència lingüística.

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida quotidiana 
que fan referència als objectius especificats per a aques

1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics).

1.3.  Paraules compostes i derivades (sufixos de derivació per a gentilicis, noms 
d’oficis, diminutius i augmentatius o despectius).

1.4.  Abreviacions (ordinals i escriptura d’adreces...), símbols i sigles.

1.5.  Interjeccions i onomatopeies

1.6.  Mots transparents o pròxims. Falsos amics. Usos dels verbs copulatius 
en funció d’atribut. Usos dels verbs en funció locativa. Usos 

se’n/ venir

1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger.

1.8.  Frases fetes, dites i refranys:
• Per expressar dubte o sorpresa: Vols dir?, de debò?, de veritat? No m’ho puc 
creure
• Per expressar indiferència: M’és igual, tant m’és, tant me fa, això rai...
• Per expressar sorpresa: Què dius ara? No fotis? Ves per on! I ara!, I tant...

Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.1. Tipus de substantius.
2.1.2. Morfologia del substantiu.
• Gènere:
Flexió regular: oposició Ø/ ; – ; –(vocal)u / (vocal)va (blau/ ); –leg/ loga).

Flexió irregular: oposició –or/-riu; femení amb sufix –essa; oposició a partir de lexemes 
diferents (home/ dona). 
Flexió invariable: amb sufix –ista, –aire, -cida.

Gènere femení dels substantiu acabats en –ció, -or.

Gènere masculí d’alguns substantius acabats en –a (mapa, problema).

• Nombre:
Flexió regular: oposició Ø/ -s; Ø/ -os.

Flexió invariable: alguns substantius acabats en –s (dilluns, temps, fons, llapis...). 
Noms que se solen dir en plural: (les ulleres, els pantalons, les estovalles...).

Els determinats

2.2.1. Articles:
•  Article definit. Contraccions de l’article masculí amb les preposicions a, de i per.
•  Article indefinit.
•  Article personal.
•  Article el per a conceptes abstractes o neutres com la cosa, allò, això (El que hauries 
de fer és anar-hi).

•  Presència i absència de l’article definit, indefinit i personal.
2.2.2.  Demostratius (aquest/a/s/es, aquell/a/s/es, això/allò).
2.2.3.  Possessius tònics: 
•  Posició del possessiu respecte de l’element que determina: casos especials (casa 

meva, darrere seu). 
•  Presència i posició de l’article respecte del possessiu.
2.2.4.  Quantificadors:
•  Numerals. Cardinals. Ordinals.
•  Altres quantificadors:
Partitius (mig/mitja, un quart de, la meitat de, la tercera part de...).

Col·lectius (un parell de, una dotzena de, un grup de, una colla de, un munt de...).

Quantitatius (tot/a/s/es, massa, molt/a/s/es, prou, bastant/s, força, algun/a/s/es, uns 
quants/ unes quantes, una mica de, poc/a/s/ques, (no) gaire/s, (no) gens de, (no) cap, 
(no) tant/a/es).

Indefinits (altre/a/s, qualsevol).

Comparatius (més, (no) tant/a/s/es).
Distributius (cada).

Multiplicatius (el doble de, el triple de...). 
2.2.5. Adjectius interrogatius i exclamatius (quin/a/s/es, quant/a/s/es).

2.3.  Els pronoms

2.3.1.  Els pronoms personals, reflexius i recíprocs.
•  Formes tòniques: Presència i absència del pronom personal fort (Jo, tu, ell/a, vostè, 
nosaltres, vosaltres, ells/elles, vostès).

•  Formes àtones:
Reflexius (em/m’, et/t’, es/s’, ens, us).

Pronoms et i es darrere del verb en imperatiu (prengui’s, lleva’t...).
Pronom es en les formes impersonals del verb (es pot passar, s’ha de fer). 
Pronom hi en el verb haver-hi i pronoms es+en en el verb anar-se’n.

Pronoms hi i en en funció adverbial (locatius) i en substitució del complement de règim 
preposicional (en alguns verbs recordar-se’n...). 
Pronoms en funció de complement directe davant del verb (em/m’, et/t’, es/s’, ens, us, 
el/l’, la/l’, els, les).

Pronom partitiu en/n’ (substitució de tot o part del sintagma nominal).
Pronom neutre ho per substituir això, allò o oracions subordinades).
La forma ‘m després del verb en imperatiu (Dóna’m això).

Pronoms de complement indirecte es i li / els (es renta les mans, li fa mal la panxa...).
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Pronom ho com a atribut (adjectiu o nom), amb verbs copulatius estar, ser, semblar. 

Alguns casos del pronom en en funció de CD (De pa, no en queda).
Combinacions de dos pronoms (em, et, es  +  el,  la, els les, en;  em, et, li, ens, us, els 

+ ho).

Forma dels pronoms segons la seva posició respecte del verb.
2.3.2. Els relatius que i on.
2.3.3. Els interrogatius (a/de) què, (a/de) qui, (a/de) quin/a/s/es, quant/a/s/es.
2.3.4. Els exclamatius (quant/a/s/es).

2.3.5. Els determinants com a pronoms. Possessius (el meu/teu/seu...). Demostratius 
(aquest/a/s/es, aquell/a/s/es, això/allò). Quantitatius(algun/a/s/es, cap). Indefinits 

(l’altre/a, els/ les altres, un/a altre/altra).

2.3.6. Els pronoms quantificadors (res, ningú, tothom, algú).

2.4.  L’adjectiu

2.4.1. Tipus d’adjectius.
2.4.2. Morfologia de l’adjectiu. 
• Gènere:
Flexió regular: oposició Ø/ -a; –e/ -a; –o/-a; –u/-a; vocal+u/ vocal+va.
Flexió invariable: amb terminació vocal+ ble; amb sufix –ista (egoista) –aire (xerraire) i 

amb altres terminacions (–al, -el o –il, -aç, -iç o –oç, -ar, -ant, -ent o en diftong –au, -

eu).

• Nombre: flexió regular: oposició Ø/ -s; Ø/ -os; 
• Concordança de l’adjectiu amb el nom en gènere i nombre.
• Grau: comparatiu: millor, pitjor. Superlatiu:  adjectiu + íssim/a/s/es.

2.4.3. Posició de l’adjectiu respecte del nom. Posposició i casos d’avantposició: 
bon/a/s/es (bo)/ mal/a/s/es (dolent) (És un bon noi; És una mala pel·lícula).

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs.

• Verbs copulatius (ser, estar, semblar). Verbs predicatius intransitius. Verbs 

predicatius transitius.
• Verbs que requereixen un pronom. 

• Verbs de règim preposicional (acostumar-se a, començar a, dedicar-se a, estar 

d’acord amb, oblidar-se de, recordar-se de, pensar en...).
• Verbs defectius conjugats només  en 3a persona del singular (haver-hi, fer + 

fred/calor/bon temps..., ploure, nevar, fer + referència temporal: Fa tres anys).

• Usos dels verbs ser/haver-hi per expressar localització i existència. Posició dels 
complements dins l’oració.
2.5.2. Formes no personals:
• Infinitiu simple en les tres conjugacions (dur, terminacions -er/re en la 2a conjugació). 
Funcions sintàctiques dins de l’oració (Li agrada menjar bé / Vine abans de dinar). 
Col·locació dels pronoms.
• Gerundi simple en les tres conjugacions. Funcions sintàctiques dins de l’oració 
(pujant a mà dreta...).
• Participis regulars i irregulars en les tres conjugacions. Formes irregulars: 2a 
conjugació –ès (entès), -it (dit, escrit), -gut (sigut, conegut), -et (tret), -st (vist), -cut 

(nascut, viscut); 3a conjugació –rt (mort), -gut (tingut, vingut), -ït (conduït). 
Concordança amb el substantiu. Funcions sintàctiques dins l’oració (Estic cansat).
2.5.3. Temps i aspecte

Temps

• Temps: verbals d’indicatiu.
• Expressió del present. Present d’indicatiu.
Formes regulars de 1a, 2a i 3a conjugació (amb o sense increment –eix-)
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 en funció de CD (
Combinacions de dos pronoms (

Forma dels pronoms segons la seva posició respecte del verb.

(a/de) què, (a/de) qui, (a/de) quin/a/s/es, quant/a/s/es.

.). Demostratius 
aquest/a/s/es, aquell/a/s/es, això/allò

(l’altre/a, els/ les altres, un/a altre/altra
res, ningú, tothom, algú

2.4.  L’ad

2.4.1. Tipus d’adjectius.
2.4.2. Morfologia de l’adjectiu. 
• Gènere:
Flexió regular: oposició Ø/ – – – / vocal+
Flexió invariable: amb terminació vocal+ – –

– – aç, iç –oç, –

• Nombre: flexió regular: oposició Ø/ s; Ø/ 
• Concordança de l’adjectiu amb el nom en gènere i nombre.
• Grau: comparatiu: Superlatiu:  adjectiu + íssim/

 Posició de l’adjectiu respecte del nom. Posposició i casos d’avantposició: 
bon/a/s/es (bo)/ mal/a/s/es (dolent) (És un bon noi; És una mala pel·lícula)

•

•

• Verbs de règim preposicional ( se a, començar a, dedicar
d’acord amb, oblidar
• omés  en 3a persona del singular (

 + referència temporal: 
•  per expressar localització i existència. Posició dels 
complements dins l’oració.

s no personals:
• en la 2a conjugació). 
Funcions sintàctiques dins de l’oració (Li agrada menjar bé / Vine abans de dinar
Col·locació dels pronoms.
• s. Funcions sintàctiques dins de l’oració 
pujant a mà dreta
• Participis regulars i irregulars en les tres conjugacions. Formes irregulars: 2a 
conjugació –ès (entès), 

3a conjugació – ït conduït). 
Concordança amb el substantiu. Funcions sintàctiques dins l’oració (

• Temps: verbals d’indicatiu.
• Expressió del present. Present d’indicatiu.
Formes regulars de 1a, 2a i 3a conjugació (amb o sense increment –

Formes irregulars (anar, dir, estar, fer, poder, saber, ser, tenir, venir, viure, voler, 

conèixer, beure, escriure, prendre, entendre, veure, haver-hi...),  qüestions 
ortogràfiques (obre, alteració –o-/-u- ), fenomen de velarització de la 1a persona del 
singular en verbs acabats en –ndre (prenc), -eure (crec), -iure (ric, visc)...
Present amb estar + gerundi. 
• Expressió del passat:
Passat perifràstic d’indicatiu (vaig/vas/va/vam/vau/van + infinitiu).
Perfet d’indicatiu (he, has, ha, hem, heu, han + participi). 
Pretèrit imperfet: formes regulars (solia) i formes irregulars (formes rizotòniques dels 
verbs de la 2a conjugació: deia, feia, duia...; elisió de la d del radical en els verbs 
acabats en –dre –aprenia; canvi de la –u- per –v- en els verbs deure, escriure, viure, 

ploure...; verb ser (era, eres...).
Verb ser en temps de passat + gerundi (vaig estar fent; he estat fent...).
• Expressió del futur:
Futur d’indicatiu: formes regulars (elisió de la terminació vocàlica d’infinitiu dels verbs 
acabats en –re: perdré, escriuràs...). Alteracions del radical en els verbs en futur tenir 
(tindr-), venir (vindr-), haver-hi (hi haurà), fer (far-), anar (anir-); elisió de la –e- en  els 
verbs poder (podr-), voler (voldr-), saber (sabr-).
Present d’indicatiu amb valor de futur (ara vinc). 
• Condicional: formes regulars (elisió de la terminació vocàlica d’infinitiu dels verbs 
acabats en –re: perdria, escriuria...). Alteracions del radical en els verbs en futur tenir 

(tindr-), venir (vindr-), fer (far-), anar (anir-); elisió de la –e- en  els verbs poder (podr-), 

voler (voldr-), saber (sabr-).
• Temps verbals de subjuntiu.
• Present. Formes regulars. Alguns verbs irregulars (sigui, tingui, sàpiga, pugui, faci...).
Aspecte:
• Puntual: formes verbals en present d’indicatiu, perfet d’indicatiu i passat perifràstic 
d’indicatiu (Arriba el tren de Lleida per la via 5; He escrit un correu electrònic; Vaig 

néixer el 1965).
• Duratiu: formes verbals en present d’indicatiu, estar + gerundi (Dormo 8 hores cada 
dia; En Pol s’està dutxant); anar + infinitiu (Anar fent); imperfet d’indicatiu (En aquella 
època estudiava medicina); continuar + gerundi / soler, acostumar a + infinitiu.
• Terminatiu: perífrasi acabar de/deixar de/plegar de + infinitiu.
• Incoatiu: perífrasis començar a + infinitiu i estar a punt de + infinitiu.
• Iteratiu: tornar a + infinitiu.
2.5.4. Modalitat:
• Asseveració: present, passat perifràstic, perfet i futur d’indicatiu.
• Referència: Es veu que + oració; Sembla que + oració.
• Necessitat: (no) cal + infinitiu; s’ha de + infinitiu; és necessari, és imprescindible, fa 
falta... + infinitiu / que + present de subjuntiu (tenir, ser, saber...).
• Obligació: haver de + infinitiu (present i condicional); imperatiu d’alguns verbs 
regulars bàsicament en persones del singular (callar, passar, pujar, baixar, continuar...)
i irregulars (anar(-se’n), fer, sortir, obrir, seure, venir, dir, ser...).
• Capacitat: poder + infinitiu; saber + infinitiu.
• Permís: poder + infinitiu. Imperatiu d’alguns verbs regulars o irregulars especialment 
en persones del singular (entrar, passar, seure...); generalment repetit (passa, passa); 
deixar + infinitiu.
• Conjectura: deure + infinitiu (present i imperfet); potser + indicatiu.
• Possibilitat: poder + infinitiu (present i imperfet).
• Prohibició: no es pot + infinitiu; està prohibit + infinitiu; No + present de subjuntiu.
• Intenció: voler + infinitiu; tenir ganes de + infinitiu; pensar + infinitiu; decidir (de) en
passat + infinitiu.
• Desig: voler que + present de subjuntiu; condicional + infinitiu (voldria/m’agradaria 
tenir més diners).
• Probabilitat: deure + infinitiu.
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2.6.  Les preposicions

2.6.1. Formes:

Simples (a, amb, en, de, per, cap, entre, fins, sense, durant), compostes (cap a, des de, 

fins a), locucions preposicionals (dalt de, damunt de, abans de, després de...),
2.6.2. Funcions:

• Preposicions:

De situació (a, en, de); ús preceptiu de a (viu a Sabadell; a casa; a terra; a mercat) i ús 
preferent de a o en (treballa a la/en una universitat). 

De posició relativa: entre. 
De direcció o destinació: a, fins (a), per, per a. 
D’origen o procedència: (des) de.
De temps: (des) de, (fins) a, durant, en, entre; absència o presència de la preposició a
en dates o referències temporals.
De mode o característica: amb, sense, de, per, a, segons.
D’instrument: a, amb, en, per. 
De pertinència: de. 
De companyia: amb. 
De causa o motiu: a, per, de. 
De finalitat: per (a). 
D’inclusió o exclusió: amb, de, sense. 
De tema: de.
• Locucions preposicionals.:

De posició relativa: (a/al) davant (de), (a/al) darrere (de), al costat de, al 

nord/sud/est/oest de, després de, lluny de, (a) prop (de), a la dreta/l’esquerra de, a 
l’entrada de, a la sortida de, al final de, al fons de, entremig, (a) dalt (de), (al) damunt

(de), (a) dins (de), (a) fora (de), (a) sobre (de), (a) sota (de), al començament de, al 
principi de, al mig de.
De direcció o destinació: cap a.

De temps: cap a, abans de, al cap de, després de.

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Tipus d’adverbis i locucions adverbials:
• De temps:
Referència temporal de present: avui, ara, ja, encara.

Referència temporal de passat: ahir.

Referència temporal de futur: demà. 
Anterioritat: abans.
Posterioritat: després, més tard, havent dinat/ sopat.
Imminència: aviat, ara mateix.
Freqüència i duració: sempre, mai, sovint, a/de vegades, una/alguna vegada, x
vegades, de tant en tant, cada + període de temps. 
De seqüència: primer, després, aleshores, abans, al principi, al començament, al final.
Puntualitat i retard: d’hora, aviat, en punt, tard. 
Indicacions horàries: a la una, a dos quarts de dues, a les deu i deu.
Indicacions temporals: parts del dia (al matí, a la tarda, al vespre, a la nit, al migdia),

dies de la setmana, mesos de l’any, períodes estacionals i èpoques de l’any. 
Reiteració: un altre cop/ una altra vegada. 
• De lloc:

Situació: aquí, allà, (a) prop, lluny, al costat, a la dreta, a l’esquerra, davant, darrere, a 
dalt, a baix, al mig, damunt, sobre, sota, adverbi de situació + mateix (allà mateix...).
Direcció: a la dreta, a l’esquerra, a mà dreta/esquerra, entrant/sortint/pujant/ baixant a 
+ indicació de lloc.
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dalt de, damunt de, abans de, després de...

•

De situació ( ); ús preceptiu de Sabadell; ) i ús 
preferent de 
De posició relativa: entre. 
De direcció o destinació: a, fins (a), per, per a. 
D’origen o procedència: (des) de.

absència o presència de la preposició 
en dates o referències temporals.

e mode o característica: amb, sense, de, per, a, segons.
D’instrument: a, amb, en, per. 
De pertinència: de. 

amb. 
a, per, de. 

per (a). 
D’inclusió o exclusió: amb, de, sense. 

•

De posició relativa: (
nord/sud/est/oest de, després de, lluny de a la dreta/l’esquerra de, a 
l’entrada de, a la sortida de, al final de, al fons de, entremig

al començament de, al 

De direcció o destinació: 
 cap a, abans de, al cap de, després de.

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Tipus d’adverbis i locucions adverbials:
•

Referència temporal de present: 
Referència temporal de passat: 
Referència temporal de futur: demà. 

després, més tard, havent dinat/ sopat.
Imminència: viat, ara mateix.
Freqüència i duració: x

període de temps. 
De seqüència: primer, després, aleshores, abans, al principi, al començament, al final

rd: d’hora, aviat, en punt, tard. 
Indicacions horàries: a la una, a dos quarts de dues, a les deu i deu.
Indicacions temporals: parts del dia (al matí, a la tarda, al vespre, a la nit, al migdia
dies de la setmana, mesos de l’any, períodes estacionals i èpoques de l’any. 
Reiteració: un altre cop/ una altra vegada. 
•

Situació: aquí, allà, (a) prop, lluny, al costat, a la dreta, a l’esquerra, davant, darrere, a 
adverbi de situació allà mateix... .

Direcció: a la dreta, a l’esquerra, a mà dreta/esquerra, entrant/sortint/pujant/ baixant a 
indicació de lloc.

• De mode: així, bé, malament, a poc a poc, de pressa, adjectius femenins amb sufix –
ment, ben/mal (davant d’un participi, per oposició a bé/ malament), millor/ més bé, 
pitjor/ més malament.
• De grau: quantitatiu: massa, molt, força, bastant, una mica, poc, prou, gaire, gens, 
més, no tan, més o menys, ben, tan, tant, menys, gairebé.
• D’unicitat: només.
• D’interrogació: com, quan, on, quant; per què, per a què...
• D’afirmació: sí, també, i tant, és clar, de veritat.
• De negació: no (pas), tampoc, i ara!
• De ponderació (exclamatiu): que.
• De matís: més aviat.
• De dubte: potser.

L’oració

2.8.  L’oració simple

2.8.1. Concordances de persona i nombre Suj → V  (pronoms indefinits tothom, cap,

col·lectius la gent... → V en singular). De gènere i nombre Suj → Atribut/ predicatiu. De 
gènere i nombre Adj (amb funció de predicatiu) → CD (El veig cansat). De temps 
verbals i marcadors temporals.
2.8.2. Ordre dels constituents.
• Posició canònica (subjecte + verb + complements).
• Canvis de l’estructura canònica
Posposició del subjecte (M’agraden les pel·lícules antigues; Sóc jo; no, jo sóc la Rita; 
em fa mal la panxa; arriba el tren; no queda pa; ja ho faig jo).
Ordre dels elements de les oracions amb els verbs haver-hi i ser.
CI en posició inicial (A mi m’agrada el te). 

Mobilitat del vocatiu i del CC. 
Elisions d’algun dels constituents de l’oració (subjecte el·líptic, verb el·líptic: proformes 
oracionals (Jo, Carla, i tu?...). 

Posició i organització interna d’algunes combinacions binàries de pronoms (Ara s’hi 
posa; Me l’ha donat). 
Usos emfàtics dels pronoms amb redundància de constituents (Que t’han dit a tu?; A

mi, no m’enganyes; Ella, la Carla, sí que és maca).

2.8.3. Tipus d’oració simple:
• Oració declarativa afirmativa. 
• Oració interrogativa simple: interrogativa total (partícula que); interrogativa 
confirmatòria (oració declarativa amb marques interrogatives, oi?); interrogativa parcial: 
element interrogatiu en posició inicial. 
• Oració exclamativa: oració declarativa o interrogativa amb marques exclamatives. 
Element exclamatiu (que, quin/a/s/es en posició inicial). 
• Oració imperativa.
2.8.4. La negació: no + verb (No és ell); no + verb + res, ningú, mai, gens, cap, gaire, 
tampoc (No vull res); ús de res, ningú, mai, gens, cap, tampoc com a resposta 
negativa a una pregunta elidint el verb i la partícula no (Quants germans tens? Cap); 
ningú, mai, tampoc + (no) + verb (Ningú no hi vol anar).

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació
• Oracions conjuntives: i, ni.
• Oracions disjuntives: o.
• Oracions adversatives: però, doncs.
2.9.2. La subordinació
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• Oracions subordinades substantives:

D’infinitiu (en funció de Subj.: M’agrada llegir; Parlar català és fàcil; d’OD: Vull anar a 
Eivissa; de complement de règim verbal: Aprèn a ballar).
Flexionades amb la conjunció que + oració subordinada en mode indicatiu (Li diré que 
no és veritat).
Interrogativa indirecta parcial amb si (No sé si vindrà).
Interrogativa indirecta total (Explica’m com s’ha de fer; no sé on són).
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu:
Amb pronom relatiu que amb antecedent explícit (Aquell és el noi que vaig conèixer 
ahir) o amb determinant (El meu xicot és aquell que duu ulleres).
Amb pronom relatiu on amb antecedent explícit (Aquesta és la casa on vaig néixer) o 

sense antecedent explícit (Aquí és on vaig néixer)
• Oracions subordinades adverbials:
Temporals: quan (Quan era petit, vivia amb els meus avis), abans de + infinitiu, 
després de + infinitiu.
Condicionals: si + present d’indicatiu (Si acabo la carrera, buscaré feina).
Causals: perquè, com que, per què (oracions interrogatives).
Finals: per a què (oracions interrogatives, Per a què serveix, això?), per + infinitiu (Per 
estendre la roba).
Consecutives: doncs, per tant, per això.
Concessives: encara que + subjuntiu.
Comparatives: (SN) + V copulatiu + més + Adj (+ que + (SN); (SN) + V copulatiu + 
millor/pitjor (+ que + (SN)); (SN) + no + V copulatiu + tan  + Adj (+ com + (SN)); (SN) + 
no  + V+ tant (com + SN); (SN) no + V + tant/a/s/es + substantiu  (+ com (SN)).

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet

3.2.  Diferents formes dels caràcters (ús de majúscules i minúscules).

3.3.  Representació gràfica de fonemes i sons.
3.3.1. El sistema vocàlic: ortografia <a/e> per representar la vocal neutra [∂] i <o/u> per 
representar el fonema [u] en les variants centrals del català.
3.3.2. El sistema consonàntic: alternances gràfiques (<c/qu, qu/qü, ç/c, j/g, g/gu, gu/gü)

en verbs, noms i adjectius. Altres alternances (<b/v, h/0>...). El dígrafs: <ny, ll, l·l, qu, 
gu, ss, rr, ix, ig, tx>.

3.4.  Signes ortogràfics

3.4.1. Ús de l’apòstrof en els articles el i la  i en la preposició de.
3.4.2. Ús del guionet i de l’apòstrof entre el verb i els pronoms i en la combinació de 
pronoms.
3.4.3. Accent gràfic:
• Accent obert i tancat.
• Normes d’accentuació: especial atenció a l’accentuació de les formes verbals del 
nivell: accentuació de l’imperfet d’indicatiu (regular i formes rizotòniques), participi, 
futur i condicional.
• Accents diacrítics en paraules d’ús habitual.
3.4.4. Dièresi:
• Dièresi per a les síl·labes qüe, güe.
• Dièresis en algunes formes del participi i de l’imperfet d’indicatiu.

3.5.  Estructura sil·làbica. 
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•

D’infinitiu (en funció de Subj.: M’agrada llegir; Parlar català és fàcil; d’OD: ll anar a 
Eivissa; de complement de règim verbal: Aprèn a ballar).
Flexionades amb la conjunció que + oració subordinada en mode indicatiu (Li diré que 
no és veritat).
Interrogativa indirecta parcial amb si (No sé si vindrà).
Interrogativa indirecta total (Explica’m com s’ha de fer; no sé on són).
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu:
Amb pronom relatiu que amb antecedent explícit (Aquell és el noi que vaig conèixer 
ahir) o amb determinant (El meu xicot és aquell que duu ulleres).
Amb pronom relat on amb antecedent explícit (Aquesta és la casa on vaig néixer
sense antecedent explícit (Aquí és on vaig néixer
• Oracions subordinades adverbials:
Temporals: quan (Quan era petit, vivia amb els meus avis abans de + infinitiu, 

esprés de + infinitiu.
Condicionals: si + present d’indicatiu (Si acabo la carrera, buscaré feina).
Causals: perquè, com que, per què (oracions interrogatives).
Finals: per a què (oracions interrogatives, Per a què serveix, això? , per + infinitiu (Per 
estendre la roba).

doncs, per tant, per això.
encara que + subjuntiu.

Comparatives: (SN) + V copulatiu + més + Adj (+ que + (SN); (SN) + V copulatiu + 
millor/pitjor (+ que + (SN)); (SN) + no + V copulatiu + tan  + Adj (+ com + (SN)); (SN) + 
no  + V+ tant (com + SN); (SN) no + V + tant/a/s/es + substantiu  (+ com (SN)).

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet

3.2.  Diferents formes dels caràcters (ús de majúscules i minúscules).

3.3.  Representació gràfica de fonemes i sons.
3.3.1. El sistema vocàlic: ortografia <a/e> per representar la vocal neutra [∂] i <o/u> per 
representar el fonema [u] en les variants centrals del català.
3.3.2. El sistema consonàntic: alternances gràfiques (<c/qu, qu/qü, ç/c, j/g, g/gu, gu/gü
en verbs, noms i adjectius. Altres alternances (<b/v, h/0>...). El dígrafs: <ny, ll, l·l, qu, 
gu, ss, rr, ix, ig, tx>.

3.4.  Signes ortogràfics

3.4.1. Ús de l’apòstrof en els articles el  la  i en la preposició de.
3.4.2. Ús del guionet i de l’apòstrof entre el verb i els pronoms i en la combinació de 
pronoms.
3.4.3. Accent gràfic:
• Accent obert i tancat.
• Normes d’accentuació: especial atenció a l’accentuació de les formes verbals del 
nivell: accentuació de l’imperfet d’indicatiu (regular i formes rizotòniques), participi, 
futur i condicional.
• Accents diacrítics en paraules d’ús habitual.
3.4.4. Dièresi:
• Dièresi per a les síl·labes qüe, güe.
• Dièresis en algunes formes del participi i de l’imperfet d’indicatiu.

3.5.  Estructura sil·làbica. 

3.6.  Signes de puntuació. Ús del punt, la coma, punts d’interrogació, exclamació.

3.7.  Abreviatures d’ús freqüent

3.8.  Sigles 

3.9.  Contracció de las preposicions a, de, per i de la partícula ca amb els articles el, 

els. Trencament de la contracció.

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics

4.1.1. Sons simples.
4.1.2. Combinacions: Diftongs decreixents i creixents: pronunciació dels verbs en 
present d’indicatiu acabats en –iar;. Triftongs: consonantització de [u], [i]: [ω], [ϕ]
(pronunciació de les formes rizotòniques de l’imperfet d’indicatiu).

4.2. Sons i fonemes consonàntics

4.2.1. Pronunciació dels sons corresponents als fonemes consonàntics
4.2.2. Distinció entre fonemes consonàntics sords i sonors i les seves grafies : 
<s,ss,c,ç>/<z,s>; <x, ix>/<j,g>; <tx, -ig>/ <tj,dj, tg>.

4.3.  Processos fonològics

4.3.1. Pronunciació de sons consonàntics a final de paraula:
• Nasals /m/, /n/ .
• Fricatives  postconsonàntiques /ts/, /ns/, /ls/.
• Palatals [λ] i [ת].
4.3.2. Emmudiment i sensibilització de consonants finals (<-r>; <-nt>, <-lt>; <-st>).
4.3.3. Enllaços, elisions (apostrofació i contracció) i sonoritzacions.
4.3.4. Altres processos:
• Canvi freqüent de la forma es per se en verbs que comencen per la síl·laba [s∂]. 
Altres canvis (tant me fa).
• Reforç vocàlic de la forma n’ per en en les formes verbals ens en anem, us en aneu.

4.4.  Accent, ritme i entonació. Patrons tonals d’elements lèxics aïllats: distinció de la 
síl·laba tònica.

4.5.  Accent, ritme i entonació. Patrons tonals de l’oració.

4.5.1. Entonació de la frase declarativa: afirmativa i negativa.
4.5.2. Entonació de les frases interrogatives:
• Amb interrogatiu què, qui, quin/a/s/es, on, quan, com.
• Amb/sense la partícula que (Vindràs?/Que vindràs?).
• Amb la partícula adverbial oi (Oi que vius aquí/ Vius aquí, oi?).
4.5.3. Entonació de la frase exclamativa:
• Amb l’adjectiu  quin/a/s/es i quant/a/s/es.
• Amb l’adverbi ponderatiu que.
4.5.4. Entonació de la frase imperativa (per donar ordres, per donar permís: Passa, 

passa).
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Espanyol per a persones estrangeres  

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa).

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar una descripció; demanar alguna cosa, demanar que 
algú faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió o avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 

una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a 
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Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

  Competència pragmàtica

1.  Funcions

  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

r el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa).

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar una descripció; demanar alguna cosa, demanar que 

gú faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar

Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió o avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/
una presentació; acomiadar/ acceptar i refusar una invitació; adreçar

algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1. Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2..3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació.

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació. Identificació i/o selecció de:

1.1.1. Els indicis situacionals (lloc, canal, destinataris, persones interlocutores i relació 
entre ells…) i la intenció comunicativa en situacions clarament definides i previsibles.
• Altres indicis (gestualitat, elements icònics i visuals, etc.).
1.1.2. Funció comunicativa del text.
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• Tipus de text i format: Varietat i registre.

1.1.3. Llengua oral i llengua escrita. Convencions i diferències d’ús bàsiques entre el 
codi oral i l’escrit.  
1.1.4. Registre formal i informal. Diferències bàsiques.
1.1.5. Tema: el contingut. Selecció d’informació rellevant per a desenvolupar el tema.

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut. 
• Selecció de contingut rellevant.

• Idees principals i secundàries en textos senzills.
1.2.2. Estructuració del contingut.
• Ordenació lògica de les idees: seqüenciació temporal dels fets descrits… 
• Agrupació d’idees relacionades en un mateix paràgraf. Ordenació dels paràgrafs. (tot 
i que siguin textos i/o paràgrafs breus).
• Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 

1.3.1. Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (presa de contacte): Hola; ¿qué tal?, ¿Cómo estàs?; Buenos 

días...; vocatiu seguit de dos punts per iniciar notes, postals, correus electrònics: Jaime,

Queridos abuelos. Inici de contacte telefònic: ¿Diga? ¿El señor Martínez, por favor?
Interpel·lacions: Oiga (oye,  Perdone/-a/; Por favor!; Hola

1.3.2. Desenvolupament del discurs 

Manteniment del tema
• Correferència anafòrica/ catafòrica. Substitució d’elements esmentats o per esmentar 
en el discurs per proformes: articles, demostratius, pronoms, possessius de tercera 

persona, indefinits, quantificadors i adverbis propis del nivell. Concordança dels temps 
verbals i amb els marcadors temporals propis del nivell.

• El.lipsi del subjecte o del verb 
• Reformulació: Es decir,...

• Demanar aclariments: ¿Puedes repetir, por favor?
Expansió del tema
• Exemplificació: Por ejemplo...

• Definicions: Esto es...; Esto quiere decir/significa. 
• Enumeració, seqüenciació temporal: Primero...; Después...; También;  Al final. 

• Contrast: En cambio.

• Introducció de nous temes: Y también.
• Personalització: Para mí...; yo creo que...
1.3.3. La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
• Addició: Y; También. 

• Contrast: Pero.
• Finalitat. Para.

• Causa: Porque; es que.

• Conseqüència: Por eso.
1.3.4. Conclusió del discurs
• Indicació de tancament textual i tancament textual: Y al final, y nada más.
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1.3.5. Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. Explicitació del pronom personal per 
marcar el canvi de torn: ¿Y tú?; Pues yo; A mí, también.

Paper de les persones interlocutores. 
• Demostració de comprensió: Sí, claro; Sí, sí; vale, vale. 

• Demostració d’incomprensió: ¿Qué?; ¿Cómo?; No lo entiendo; ¿Qué has  dicho?; 
¿Perdón? 

• Petició d’aclariments: ¿Qué quieres decir?; ¿Puedes repetir, por favor?;  ¿Cómo se 

dice?; ¿Cómo se pronuncia?; ¿Cómo se escribe?; ¿Qué significa?; 
• Manteniment de la comunicació: Sí; ya, ya; claro; es verdad; por supuesto; ah, ¿si?; 

ah, ¿no?; tienes razón; vale, de acuerdo; ¡qué dices!; ¿si?; ¿tú crees?

• Petición de confirmació: ¿Verdad?; ¿no? ¿seguro?¿te parece bien?

• Recursos dilatoris: Bueno; hombre, no sé;  depende. 
• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: No sé; bueno; mejor.

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Identificació i producció dels 
patrons melòdics de l’entonació en oracions enunciatives, interrogatives i exclamatives.
1.3.6. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: ús dels signes de 
puntuació.

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges,...
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social,…(situacions molt bàsiques 
de la vida quotidiana).

2.2.  Expressió i interacció escrita.
2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges de correu electrònic…
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o 
grup d’oci…
2.2.7. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereixen 
Internet i les TIC.
2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions i també pel plaer d’escriure (o jugar 
amb la llengua): cançons, poemes, breus textos literaris, etc. 

2.3.  Comprensió oral
2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).
2.4.  Comprensió escrita
2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.

2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de 
funcionament, sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), amb 
informació mèdica, sempre que estiguin escrits amb un llenguatge senzill o vagin 
acompanyats d’imatges que il·lustrin el text.
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2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres. 
2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.5. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.6. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 
estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general.
2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet...

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text orals i escrits i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament. 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills. 

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1. Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida quotidiana, 
que es refereixen als objectius especificats per al nivell.
1.2.  Famílies lèxiques (sinònims i antònims).
1.3.  Paraules compostes i derivades (sufixos de derivació per a gentilicis, noms 
d’oficis…).
1.4.  Abreviacions (números ordinals i escriptura d’adreces).
1.5.  Interjeccions. 

2.  Morfosintaxi  

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Tipus de substantius

• Noms propis i comuns; comptables i incomptables; individuals i col·lectius.
2.1.2. Morfologia del substantiu
• Gènere i nombre de les coses. Gènere i nombre de les persones i animals. Regles 
generals bàsiques en substantius d’ús freqüent.

2.2.  L’adjectiu 

2.2.1. Morfologia de l’adjectiu
• Gènere i nombre. Regles generals.
• L’apòcope. 
• L’adjectiu posposat i casos freqüents d’anteposició.
• Concordança. 

2.2.2. La comparació (superioritat, inferioritat). El superlatiu. El sufix –ísimo.

2.3.  Els determinants 
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2.3.1. Articles

• Definits. Formes. Contracció de el amb les preposicions a, de
• Indefinits. Formes.
• Concordança i usos d’un o de l’altre o absència d’ambdós. 
2.3.2. Demostratius (adjectius i pronoms)
• Formes, concordança i usos.
2.3.3. Possessius (adjectius i pronoms)
• Formes, concordança, posició i usos.
2.3.4. Numerals (adjectius i pronoms)
• Cardinals: concordança, escriptura, lectura i usos.
• Ordinals (1º a 10º): concordança, escriptura, lectura i usos.
2.3.5. Indefinits (adjectius i pronoms)
• Formes, concordança i usos.
2.3.6. Quantificadors (adjectius i pronoms)
• Formes, concordança i usos. 

2.4.  Els pronoms

2.4.1. Pronoms personals subjecte. 
• Formes, concordança amb el verb i ús.
2.4.2. Pronoms de complement directe. 
• Formes, posició davant o darrera del verb i ús. 
2.4.3. Pronoms de complement indirecte. 
• Formes tòniques. Reduplicació del complement indirecte.
2.4.4. Iniciació a la combinació de dos pronoms.
2.4.5. Pronoms amb les preposicions més freqüents.
2.4.6. Construccions pronominals reflexives i valoratives.
2.4.7. Pronoms relatius: que, donde.

2.4.8. Pronoms interrogatius.
2.4.9. Pronoms exclamatius.

2.5.  El verb

Introducció als elements bàsics de la conjugació

2.5.1. Present d’Indicatiu. 
• Conjugació dels verbs regulars i del irregulars d’ús freqüent.  
• Usos.

2.5.2. Pretèrit indefinit.
• Conjugació dels verbs regulars i dels irregulars d’ús més freqüent.
• Usos.

2.5.3. Pretèrit perfet d’Indicatiu.
• Conjugació. Paradigma dels participis regulars i irregulars.
• Usos.

2.5.4. Pretèrit imperfet d’Indicatiu.
• Conjugació verbs regulars i irregulars.
• Usos.

2.5.5. Futur simple. 
• Conjugació dels verbs regulars i irregulars.
• Usos: parlar del futur.
2.5.6. Imperatius d’ús freqüent presentats com a fórmules: pasa, ven…

2.5.7. Usos del subjuntiu molt codificats i presentats com fórmules: que descanses; 

que le vaya bien. 
2.5.8. Perífrasis verbals.
• Conjugació i usos de les perífrasis més freqüents: ir a ; tener que ; hay que + infinitiu;
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2.5.9. Formes no personals del verb

• Infinitiu simple. Usos com a substantiu i com a verb. 
• Gerundi: estar + gerundi. Usos.

• Participis regulars i irregulars. Usos: temps compostos del verb; adjectiu. 

2.5.10. Usos i contrastos entre els verbs: ser i estar; estar i haber.

2.6.  Les preposicions i locucions preposicionals

• Formes i usos de les preposicions simples d’ús més freqüent.
• Formes i usos de les locucions preposicionals d’ús més freqüent.

2.7.  Els adverbis i locucions adverbials

• Formes, posició i usos dels adverbis d’ús més freqüent.
• Formes, posició i usos de les locucions adverbials d’ús més freqüent.

2.8.  Conjuncions i connectors de coordinació i subordinació d’ús més freqüent.

L’oració

Regles generals de l’ordre dels elements constituents de l’oració afirmativa, negativa i 
interrogativa.

2.9. L’oració simple

2.9.1. Tipus d’oració simple.
• Oració declarativa afirmativa o negativa + ¿verdad?, ¿no?

• Oració interrogativa directa introduïda per un pronom interrogatiu.
• Oració exclamativa.
• Oracions amb verbs d’opinió: creer que, parecer que 

• Oració impersonal amb verbs unipersonals i de fenòmens atmosfèrics

2.10.  L’oració composta

La coordinació
• Oracions copulatives.
• Oracions disjuntives.

• Oracions adversatives.

La subordinació
2.10.1. Oracions subordinades substantives amb el verb en present d’indicatiu i forma 

afirmativa (creo que, me parece que...).

2.10.2. Oracions subordinades de relatiu amb antecedent conegut i pronoms que / 
donde ; o amb determinant (el que, aquella que...).

2.10.3. Oracions subordinades adverbials.

• Temporals: cuando + present d’indicatiu; antes de / después de + infinitiu.
• Oracions causals: porque, es que + indicatiu.

• Oracions finals: para + infinitiu

• Oracions consecutives: así que; y, por eso; 

• Oracions condicional: Si + present d’indicatiu, + present d’indicatiu / futur/ ir a + inf.
• Oracions comparatives.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet. Relació grafia i so.
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3.2.  Iniciació a l’ús de majúscules i minúscules. 
3.3.  Grups de lletres que representen un únic so (ch / ll / rr / qu); o que no sona (h).
3.4.  Lletres que poden representar sons diferents.
3.5.  Introducció a la separació sil·làbica en textos escrits.
3.6.  L’ accent. Introducció a les regles generals d’accentuació de les paraules i 
introducció de l’accent gràfic especialment en les formes verbals que s’estudien i a les 
paraules d’ús freqüent que es distingeixen per l’accent.
3.7.  Els signes de puntuació: punt, coma, dos punts, punt final, punt seguit.
3.8.  Abreviatures d’ús freqüent.
3.9.  Lectura de les sigles d’ús més freqüent (EOI, UE...).
3.10.  Símbols d’ús freqüent (@, €, $).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Identificació i producció de fonemes vocàlics.
4.2.  Introducció a la identificació i producció de fonemes consonàntics.
4.3.  Introducció a l’enllaç dels sons en el grup fònic.  
4.4. Classificació de les paraules per la posició de l’accent fonètic.
4.5.  Sensibilització al reconeixement i pronunciació de l’accent, ritme i entonació 
estàndard.
4.6.  Identificació i producció dels patrons melòdics de l’entonació enunciativa, 
interrogativa i exclamativa.
• Correspondència entre les unitats melòdiques i el sistema de puntuació: punt, coma, 
signes d’interrogació i exclamació.
• Sensibilització de la importància dels factors melòdics per comunicar-se de forma 
efectiva amb les persones interlocutores.
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Èuscar

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar una descripció; demanar alguna cosa, demanar que 
algú faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió, avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 
una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a 
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algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal, formal i hitanoa.

• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2..3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació:
• Tipus de text i format.
• Elements díctics que fan referència al context. Context espacial, temporal i personal.
• Registre. Identificació de la persona receptora segons el registre: formes de 
tractament personal informal i formal. Expressions formulàries de tracte social en 
contactes directes informals i formals: presentacions, salutacions / comiats, disculpes i 
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petició de favor. Expressions formulàries en intercanvis telefònics o epistolars 
informals o formals. 
• Conducta interaccional. Expressió de cortesia. Preferència per l’ús del condicional en 
actes de compra; per aconsellar; asseveracions per expressar petició; interrogatives 
per indicar accions a una altra persona.

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

• Pertinència i estructuració del contingut
• Idees principals i secundàries
• Tema: contingut i enfocament; selecció de contingut rellevant. Selecció de les 
estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats

1.3.  Cohesió textual.

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.). Inici de contacte telefònic. 
Interpel·lacions.
• Introducció del tema.
• Tematització.

1.3.2. Desenvolupament del discurs 
Manteniment del tema
• Coreferència anafòrica/ catafòrica. Substitució per proformes d’elements esmentats o 
per esmentar en el discurs.
• El·lipsi del subjecte. El·lipsi del verb.
• Repetició.
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments.
Expansió del tema
• Exemplificació.
• Al·lusions, referències, cites i evocacions.
• Definicions.
• Enumeració, seqüenciació temporal.
• Reforç. Precisió / matisació.
• Contrast.
• Conseqüència.
• Introducció de subtemes.
Connectors textuals: ús d’elements d’enllaç i organització del text:
• Addició.
• Contrast.
• Finalitat.
• Causa.
• Conseqüència.
• Condició.
1.3.3. Conclusió del discurs
Indicació de tancament textual i tancament textual.
1.3.4. Discurs oral: iniciació, manteniment i seguiment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió.
• Paper de les persones interlocutores.
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Demostració de comprensió.
Demostració d’incomprensió.
Petició d’aclariments.
Demostrar implicació.
Petició de confirmació.
Recursos dilatoris.
Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte.

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges,...
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social,… (situacions molt bàsiques 
de la vida quotidiana).

2.2.  Expressió i interacció escrita.
2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges de correu electrònic…
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o 
grup d’oci…
2.2.7. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereixen 
Internet i les TIC.
2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions i també pel plaer d’escriure (o jugar 
amb la llengua): cançons, poemes, breus textos literaris, etc. 

2.3.  Comprensió oral
2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).
2.4.  Comprensió escrita
2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de 
funcionament, sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), amb 
informació mèdica, sempre que estiguin escrits amb un llenguatge senzill o vagin 
acompanyats d’imatges que il·lustrin el text.
2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres. 
2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.5. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.6. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 
estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general.
2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092078

Disposicions

2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet...
2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text orals i escrits i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament. 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills. 

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics i utilització adequada dels mateixos (producció i comprensió) en 
els contextos a que es refereixen els objectius especificats per a cada nivell.
1.2.  Famílies lèxiques.
1.3.  Paraules compostes i derivades.
Derivació:
• Sufixos de derivació substantius: abstractes: -gintza, -tza, -tasun; agents: -ari, -gile, -

le, -tzaile; abundància: -kada; eina: -gailu; materials: -ki; acció: -keta; lloc: -tegi.

• Sufixos de derivació adjectius: abundància: -ti, -tsu; origen: -(t)ar.
Composició:
• Substantius: substantiu + substantiu: kafe makina, euskara saila; verb + substantiu:

egongela, ikaskide; composició copulativa: aitona-amonak
• Adjectius: substantiu + adjectiu: sudurluze, tripaundi

1.4. Regles morfonològiques bàsiques.
Onomatopeies: zirt-zart, blaust, dinbi-danba, di-da... 

Mots transparents o pròxims. Falsos amics.
Préstecs i mots d’origen estranger.
Frases fetes, dites i refranys.

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1. El substantiu 

2.1.1. Tipus de substantius: Distinció animat/inanimat, comptable/incomptable, 
comú/propi.
2.1.2. Morfologia del substantiu: gènere.
2.1.3. El sintagma nominal: formació, ordre dels elements, i elements imprescindibles i 
facultatius.

2.2.  Els determinants 

2.2.1. Articles
• -a, -ak.

• Article de proximitat -ok.

• Distinció -a / bat.
2.2.2. Demostratius
• Declinació en singular i plural (formes més freqüents).
• Intensius -xe (hauxe, horixe, huraxe) i ber- (bera, berak...).
2.2.3. Quantificadors
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• Numerals: ordinals i cardinals, mides i quantitats i expressions numerals (hamar bat, 

bizpahiru, hiruzpalau...).
• Indefinits: batzuk, asko, gutxi, nahiko, pilo bat, pixka bat, dexente...

• Generals: guzti, dena, oso.

2.2.4. Determinants indefinits: zer, zein, beste.

2.3.  Els pronoms 

2.3.1. Els pronoms personals
2.3.2. Els indefinits

• Interrogatius: nor, zer, zein.

• Derivats dels interrogatius: norbait, zerbait, inor, ezer, zer edo zer.

2.3.3. El pronom beste.

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Izenlaguna:

• Sufix -ko: element del SN + -ko (ehun metroko etxea) i SAdv. + -ko (egurrezko etxea).

• Sufix -(r)en: irakasleen gela.
2.4.2. Morfologia de l’adjectiu
• Expressió de grau: graduadors autònoms (oso, samar, nahiko, batere, izugarri) i 

duplicació (txiki-txikia, zahar-zaharra...).

• Expressió de la comparació: sufixos -ago, -en, -egi i partícula hain.
2.4.3. Posició de l’adjectiu dins del sintagma.
2.4.4. L’aposició especificativa: Udaberri pintxoa

2.5.  El verb

2.5.1.Tipus de verbs
• Nor i nork.

• Sintètics i perifràstics.
2.5.2. Formes no personals

• La nominalització: -t(z)ea (Adj. + izan; gustatu; kostatu) i -t(z)en (jakin, hasi, saiatu, 
utzi).

2.5.3. Formes personals: temps i aspecte

• L’aspecte: -tu, -t(z)en, -ko.
• Verbs sintètics.
Nor: izan, egon, ibili, joan, etorri. Indicatiu, present i passat.

Nor-nork (nor: 3a persona): ukan, eduki, jakin. Indicatiu, present i passat.

Nor-nori-nork. Imperatiu: emadazu, esaiozu, galdeiozu.
• Verbs perifràstics
Nor: Indicatiu, present i passat; imperatiu (2a persona).

Nor-nori (nor: 3a persona). Indicatiu, present i passat.
Nor-nork (nor: 3a persona). Indicatiu, present, passat i imperatiu (2na persona).

Nor-nori-nork. Indicatiu present. Formes més freqüents.
2.5.4. Modalitat (perífrasis verbals)
• Ari izan, ahal izan, ezin izan, behar izan, nahi izan. Present i passat.

2.5.5. Locucions verbals

• Nom + egin: hitz egin, lo egin...

2.5.6. Construccions impersonals: egin behar da, ezin da erre, esaten dute...
2.5.7. Partícules verbals: al, ote, omen...

2.6.  Els adverbis

2.6.1. Tipus d’adverbis
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• Adverbis de temps: lehen, bart, orain, beti, inoiz ez...; expressió de freqüència 
(larunbat goizetan, tarteka, askotan; astean behin, urtean bi aldiz...; urtero, gauero...)
• Adverbis de lloc: gertu, hurbil, urrun...; derivats dels demostratius, neutres i intensius 
(hemen, hor, han.., bertan....)

• Adverbis de manera: sufixos -(e)la, -ki, -to, -ka, -ik (horrela, poliki, gaizki, binaka, 

bakarrik...)
• Adverbis de grau: gehien, gutxien.

• Adverbis d’opinió: creença (nire ustez, zure iritziz...); certesa (noski, jakina, dudarik 

gabe...); incertesa (agian, beharbada...)
2.6.2. Locucions adverbials: noiz behinka, muturrez aurrera, di-da...

2.6.3. La posposició
Nor i partitiu: gabe

Noren: expressions locatives; alde, kontra, arabera
Nori: buruz

Non: gora, behera

Nondik: kanpo

2.7.  La declinació

2.7.1. Els casos: gramaticals, d’espai i temps i d’altres.
2.7.2. Distinció:
Singular / plural
Noms comuns / propis
Noms animats / inanimats
La -a orgànica.

L’oració

2.8.  L’oració simple

2.8.1. Estructura de l’oració
Ordre dels elements de l’oració. L’element inquirit galdegaia.

• Declarativa afirmativa i negativa i interrogativa.
• Exclamativa: 
Estructures: Zein /zer...-(e)n! (Zein erraza den!); Bai... + Adj.! (Bai ederra!); A zer 

nolako...! (A zer nolako itxura!)...
Interjeccions i d’altres: ene!, kontuz!, tira!, alde!, kontxo!, epa!, ezta pentsatu ere!, hor 

konpon!, kaka zaharra!, hori, hori!, eutsi!...

• Imperativa: goazen, anima zaitezte!; sufix -t(z)eko (garaiz etortzeko esan du).

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La subordinació
• Oracions subordinades substantives: -(e)la, -t(z)eko, baietz, ezetz, (ea)...-(e)n.

• Oracions subordinades adjectives: relatives substantivades -(e)na.
• Oracions subordinades adverbials: temporals (aurretik, baino lehen, eta gero, 

ondoren, bezain laster, -(e)nean, arte);  condicionals (ba-); causals (-(e)lako, -eta); 

finals (-t(z)era, -t(z)eko); concessives (nahiz eta).

2.9.2. La coordinació
• Oracions conjuntives: eta, baita/ezta... ere.

• Oracions juxtaposades: ez... ez.
• Oracions disjuntives: edo, ala, edota.

• Oracions adversatives: baizik (eta), ordea.
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3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet.
3.2.  Ús de les majúscules i minúscules.
3.3.  Representació gràfica de fonemes i sons.
3.4.  Ús dels signes de puntuació.
3.5.  Abreviatures: ordinals, l’hora.
3.6.  Sigles: ETB, aek, HABE...
3.7.  Paraules compostes: juntes o separades, guionet, pèrdua de la vocal final del 
primer element de composició.
3.8.  La data amb lletres i xifres.

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics. Absència de diftongs descendents.
4.2.  Sons i fonemes consonàntics. Sistema de sibilants. Valor de la -r en posició final 
de paraula.
4.3.  Processos fonològics: elisió (eta > ta), palatalització (il, in), els sandhis.
4.4.  Accent, ritme i entonació: el sintagma (grup fònic) i l’oració (mintzagaia i 

galdegaia).

4.5.  Adaptació fonètica dels préstecs.
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Francès

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació.

Identificar-se; informar (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); demanar 

informació (sobre persones, llocs o coses, sobre activitats, fets o esdeveniments);

narrar un fet o un esdeveniment passat; afirmar, negar; anunciar (que es dóna alguna 
cosa a algú, un fet quan es produeix, un fet imminent); demanar i dir a qui pertany 

quelcom; descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, 

objectes o llocs; percepcions, sentiments); demanar i expressar si es recorda una cosa 

o algú; expressar coneixement o desconeixement; rectificar, confirmar, desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar una opinió; expressar el punt de vista;

expressar el grau de seguretat d’un fet; valorar un fet (com a fàcil o difícil, possible o 

impossible, necessari o innecessari, probable o improbable, obligatori o no obligatori, 

prohibit o permès); formular hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i 
futurs).

1.3.  Propòsits d’acció : intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció, la capacitat o la voluntat de fer alguna cosa; 

expressar el desig que algú faci alguna cosa; invitar, acceptar o declinar una invitació; 
oferir alguna cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment;  

respondre a una demanda (acceptar, refusar); respondre a una proposta; oferir-se o 

negar-se a fer alguna cosa; expressar un desig.

1.4.  Actes directius o persuasius

Animar algú a fer una cosa; demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar, proposar a algú de fer alguna cosa; demanar i donar instruccions, 

demanar alguna cosa, demanar que algú faci alguna cosa com a favor, ordenar; 

proposar;  demanar ajut,; suggerir; prohibir o denegar permís.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió, avorriment alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena, afecte o 
simpatia, antipatia; esperança; sorpresa; ràbia; satisfacció insatisfacció; estats físics, 

de salut o d’ànim; sensacions físiques o psíquiques; queixar-se, consolar, reconfortar, 

expressar gratitud; preguntar sobre l’estat d’ànim: alegria, tristesa, satisfacció;
expressar gustos i preferències.

1.6.  Relació social; actitud envers les altres persones
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Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar-se, respondre a 

una presentació; acomiadar-se; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, 

desaprovar; demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; 
lamentar; expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, 

respondre a una felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres 

d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 

demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 

comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat; 

parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 

sol·licitar que es lletregi una paraula, repetir o sol·licitar repetició, demanar a algú que 
parli més a poc a poc, demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 

baix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 

persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 

fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 

aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 

d’una llengua:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 

l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:

• L’ús i la selecció de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.

• L’ús i la selecció de les formes de tractament: oficial, formal, informal, familiar, íntim, 
autoritari, agressiu.

• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia. Varien d’una cultura a una altra i la seva aplicació 
inadequada impossibilita el funcionament dels principis de cooperació que porten a 

aconseguir una comunicació eficaç i donen lloc a malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 

diferents: 

• formal;
• neutre;

• informal.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit)

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació:
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• Identificació dels indicis situacionals (en situacions comunicatives clarament 

definides i previsibles: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells...).

• Funció comunicativa del text.
• Tipus de text i format. Seqüència textual (temporal).

• Varietat i registre: llengua oral / llengua escrita; registre informal; registre neutre; 

varietat estàndard.
• Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual

El text com a unitat global de significat:

• Pertinència i estructuració del contingut. Selecció de contingut rellevant. Ordenació 

lògica de les idees.
• Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual  

Organització interna del text oral i escrit. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat 

textual. Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que 

connecten els enunciats d’un text entre si.

1.3.1. Inici del discurs:

Introducció del tema segons el tipus d’interacció: rituals socials, introducció d’una 
història, una informació, correu, etc.: excusez-moi,  cher + prénom, vous savez...
1.3.2. Desenvolupament del discurs:

Manteniment del tema

• Coreferència. Anàfores pronominals: il, elle, ça, cela, celle-ci, qui, que,...; anàfores 
nominals: indefinit + nom ; determinant + nom: une voiture, cette voiture; sinònims. 

• Expansió del tema.

• Exemplificació: par exemple.
• Enumeració: connectors enumeratius d’ús freqüent: alors, après, d’abord, ensuite, 
finalement...
• Expansió temàtica comparant, descrivint, explicant.

• La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.

Connectors textuals: 

• Addició: et, puis,...
• Causa: car, parce que, puisque, comme...
• Conseqüència: donc, par conséquent.
• Finalitat: pour, afin de....
• Condició: si…
1.3.3. Conclusió del discurs:

• Resum, recapitulació: voilà (c’est tout), finalement...
• Tancament textual. Concloure un correu: cordialement, bises... Concloure una 

conversa: à bientôt...
1.3.4. Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).

• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. Tu sais, écoutez, s’il vous plaît,...
• Paper de la persona interlocutora: demostració de la comprensió, petició 

d’aclariments, etc. (llenguatge fàtic) c’est clair?, comment?, c’est ça?, ça veut dire, 
doucement...
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 

puntuació.

• Els signes d’exclamació, interrogació.

• L’ordenació en paràgrafs de textos breus. El punt.
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• Guions o cometes en la transcripció de diàlegs.

• Les comes en oracions subordinades; en llistes.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges,... 

2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.

2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 

companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.

2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social, (situacions molt bàsiques de 

la vida quotidiana).

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges,...
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.

2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 

un lloc. 
2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges de correu electrònic. 

2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus. 

2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup 
d’oci…

2.2.7. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereixen 

Internet i les TIC.

2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): cançons, poemes, breus textos literaris, etc.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 

habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

2.4.  Comprensió escrita 

2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana. 
2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de 

funcionament), sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), 

amb informació mèdica, etc., sempre que estiguin escrits amb un llenguatge senzill o 
vagin acompanyats d’imatges que il·lustrin el text. 

2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 

i altres.

2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.5. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades. 

2.4.6. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 

estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general. 

2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals. 

2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…). 
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) amb suport electrònic: Internet…
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2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 

professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 

persones interlocutores que no es poden entendre directament. 

2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i els àmbits de la vida quotidiana en 
els contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.

1.2. Famílies lèxiques:
Antònims del lèxic d’ús freqüent: riche, pauvre... Antònims que oposen qualitats, 

característiques: court/long, large/étroit...
Homònims: alguns homònims bàsics: mer/mère, tente/tante, faim/fin...

Sinònims bàsics: amusant, drôle...

1.3. Paraules compostes i derivades:

Prefixos: re-, dé, in-, -im.
Sufixos:

• que marquen l’origen: -ien / ienne, -ais/aise, éen/éenne...
• que indiquen professió: -teur/trice, ien/ienne...

• que indiquen botigues, oficis: -erie, -ier, -er.
Paraules compostes d’us freqüent.

1.4.  Abreviacions, sigles:

Abreviacions de paraules d’ús freqüent de la vida quotidiana: prof, maths, ciné, 
sympa...

Sigles més freqüents: HLM, SNCF,TGV...

1.5.  Interjeccions i onomatopeies:

Onomatopeies i interjeccions molt corrents: dolor: aïe; silenci: chut!; alleujament: ouf!; 
sons, sorolls: toc, toc, bang...

1.6.  Mots transparents o pròxims. Falsos amics: fam/femme, long/large...

1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger, utilitzats en els camps semàntics bàsics:
week-end, tee-shirt, speaker...

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu 

2.1.1. Tipus de substantius: comptable/ incomptable, concrets/ abstractes...

2.1.2. Morfologia del substantiu: gènere i nombre. Concordança. Casos especials de 
paraules d’ús freqüent: le lait, le beurre, la voiture...

2.2.  Els determinants

2.2.1. Articles: 
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• L’article determinat: formes contractes i elidides.

• L’article indeterminat.

2.2.2. Demostratius: 
Formes i usos Alteracions provocades per la fonètica: ce/cet; utilització amb les 

partícules –ci i –là.
2.2.3. Possessius:
Formes i usos. Alteracions provocades per la fonètica: mon amie...
2.2.4. Quantificadors:

• Els adjectius numerals cardinals i ordinals.

• Altres quantificadors: partitius: du, de la; quantitatius: beaucoup, assez, trop...;
indefinits  plusieurs, chaque, tout, aucun...
2.2.5. Els adjectius interrogatius i exclamatius.

2.3.  Els pronoms

2.3.1. Pronoms personals subjecte, pronoms tònics, construccions pronominals:
complements directes, complements  indirectes, pronoms adverbials en, y.
2.3.2. Relatius: formes simples.

2.3.3. Interrogatius: qui, que, quoi, lequel...
2.3.4. Exclamatius.
2.3.5. Demostratius.

2.3.6. Possessius.

2.3.7. Indefinits: quelqu’un, rien, personne, aucun...

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Morfologia: gènere i nombre regular i irregular (marques orals i escrites); grau: 

comparatiu i superlatiu.

2.4.2. Posició.

2.4.3. Concordança: particularitats més freqüents.

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs: verbs predicatius més freqüents; verbs auxiliars i semiauxiliars:

être, avoir, devoir, falloir.
2.5.2. Temps i aspecte: aspecte duratiu, puntual, perfectiu, imperfectiu.

Formes personals i no personals; temps simples: présent, imparfait, futur simple, 
conditionnel présent, impératif, présent du subjonctif; temps compostos: passé 
composé, plus-que-parfait i futur antériur de l’indicatif; conditionnel passé; verbs 

impersonals d’ús molt freqüent:  Il faut, il est + adjectif, il reste, il manque...
2.5.3. Modalitat: perífrasis verbals més freqüents, en present i passat: il vient de 
rentrer, il était sur le point de sortir...

2.6.  Les preposicions.

2.6.1. Formes: simples i locucions preposicionals més freqüents.

2.6.2. Funcions. 

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Tipus d’adverbis i morfologia. Adverbis d’ús més freqüent: temporals, de 

quantitat i d’intensitat, interrogatius i exclamatius, d’afirmació i de negació. 

L’oració
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2.8.  L’oració simple: estructura de l’oració:

• Declarativa afirmativa i negativa.

• Interrogativa:  interrogació total i parcial.

• Exclamativa.

• Imperativa. 

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació:
• Oracions conjuntives (et, ni).

• Oracions juxtaposades.

• Oracions disjuntives (ou...).

• Oracions adversatives (mais...).

2.9.2. La subordinació:

• Subordinades sustantives: opinió, desig, obligació, necessitat..., discurs indirecte, 

interrogació indirecta amb el verb introductori en present.
• Subordinades adjectives o de relatiu amb qui, que, dont, où.
• Subordinades adverbials temporals, de lloc, condicionals, causals, finals.

3.  Ortografia i aspectes gràfics 

3.1.  L’alfabet / els caràcters

Diferents formes dels caràcters (majúscules, minúscules, etc.)

3.2.  Representació gràfica de fonemes i sons

3.2.1. Correspondència grafemes-fonemes:

Grafies diferents que corresponen a un únic fonema.

Grafies que poden suposar una particularitat en la pronunciació; en paraules d’ús 
corrent (Per exemple, e seguida de doble consonant: caresse, belle; i entre dues 

vocals: voyage; t seguida de dues vocals: patience).

3.2.2. Casos corrents d’ortografia d’ús (o arbitrària) en relació amb el lèxic més bàsic; 

3.2.3. Paraules d’ús freqüent en les quals la correspondència fonètica/ortografia és 
anòmala (femme, fils, monsieur, second...).

3.2.4. Ortografia de formes homòfones conegudes (tente/tante, mer/mère/maire)
3.2.5. Gènere i nombre regular i irregular del substantiu i de l’adjectiu; alteracions 
ortogràfiques ( -c/ch, c/qu...); liaison i ortografia (per exemple, cet/cette, bel/belle...); la 

lletra s amb els números vingt i cent.

3.2.6. Terminacions verbals.
Alteracions ortogràfiques en la conjugació dels verbs (verbs acabats en –ger,-cer, -

eler, -yer…)

3.2.7. Concordança del participe passé.

3.3.  Signes ortogràfics 

L’accent  i la dièresi en paraules d’ús corrent.
L’apòstrof.

L’ús del guionet en paraules compostes d’ús freqüent. i en la inversió de la 

interrogació, pronoms després de l’imperatiu, números.

3.4.  Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia

3.5.  Els signes de puntuació: normes generals



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.2009 2089

Disposicions

3.6.  Abreviatures (M., Mme, etc)

3.7.  Sigles (EU, UE, etc.)

4.  Fonètica i fonologia 

4.1.  Sons i fonemes vocàlics i semivocàlics

Fonemes vocàlics; oposició d’alguns fonemes (per exemple, /ә/ - /e/ - /ε/); vocals orals 

i nasals corresponents; fonemes corresponents a l’accent gràfic sobre e; paraules 

corrents amb una pronunciació particular (femme, monsieur,etc.); sons i fonemes 
semivocàlics: /j/ - /w/ - /ų/

4.2.  Sons i fonemes consonàntics:
Oposició d’alguns fonemes (per exemple, /s/-/z/; /v/-/b/).

Pronunciació correcta del lèxic bàsic i de paraules corrents amb una pronunciació 

particular (fils, second, etc.)

4.3.  Processos fonològics: 

Élision.
Sinalefa: liaison obligatòria i casos més corrents de liaison prohibida: h aspiré i et).
Marques orals de gènere, de nombre i de persona. Contrast de les marques fonètiques 

i ortogràfiques.

Algunes pronunciacions particulars: adverbis en –emment; pronunciació de tous ( ils 
sont tous là / tous les étudiants), plural de oeuf, boeuf.

Reconeixement de les marques fonètiques més freqüents en el registre familiar: 

contraccions com és ara t’as en lloc de tu as; pèrdua de sons com és ara y a, en lloc 

de il y a.

4.4.  Accent, ritme i entonació.

Patrons tonals d’elements lèxics aïllats.
Patrons tonals de l’oració: grup fònic; entonació enunciativa, interrogativa, exclamativa, 

imperativa. 
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Grec

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa 

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); assentir, dissentir; comparar (coses, persones, fets, 
llocs...); informar (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, el que ha 
dit algú, causes o conseqüències); descriure (característiques de coses, persones o 
llocs, estats de persones, objectes o llocs); definir requisits; expressar coneixement o 
desconeixement, expressar el grau de seguretat d’un fet, demanar i expressar si es 
recorda una cosa o algú; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar una opinió; formular hipòtesis (sobre persones, 
coses, sobre fets presents); suposar, valorar un fet (com a fàcil o difícil, possible o 
impossible, necessari o innecessari, probable o improbable...)

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Invitar, acceptar o declinar una invitació; expressar el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer alguna cosa; oferir alguna cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a 
un oferiment.

1.4.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió, avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; satisfacció insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim.

1.5.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 
una presentació; acomiadar/-se; acceptar, refusar; acceptar i declinar una invitació; 
adreçar-se a algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, 
respondre quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, 
desaprovar; demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; 
lamentar; expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres 
d’interès.

1.6.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
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comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat, demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o sol·licitar que 
es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que parli més a 
poc a poc, demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més baix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal i formal..
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2..3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que 
s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i selecció de:
• Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
• Funció comunicativa del text.
• Tipus de text i format. 
• Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard.
• Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.
• Pertinència del contingut.
• Selecció de contingut rellevant.
• Estructuració del contingut.
• Ordenació lògica de les idees.
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• Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual

Organització interna del text oral i escrit. 

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.): συγνώµη, ορίστε, παρακαλώ.

• Introducció del tema: λοιπόν, λέω να…, δεν µου λες…, ξέρεις κάτι; 

• Tematització: ωραία, έχουµε και λέµε, τα λεφτά τα πήρες;.

1.3.2. Desenvolupament del discurs 
Manteniment del tema:
• Correferència (ús de l’article, pronoms, demostratius; concordança de temps 
verbals). Anàfora, catàfora i dixi: το δικό µου, τη λένε, το ξέρουµε, αργότερα, απόψε…

• El·lipsi: αύριο έρχεται….

• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics): τα
χρώµατα τα κόκκινα µου αρέσουν πολύ…

• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: δηλαδή, έτσι..

• Èmfasi: καθόλου, βέβαια.
Expansió temàtica:
• Enumeració, seqüenciació temporal: πρώτα, έπειτα, µετά, στο τέλος...

• Exemplificació: για παράδειγµα.

• Al·lusions, referències, cites i evocacions: όπως ξέρεις, όπως είπε ο δάσκαλος…
• Definicions:  που σηµαίνει, µε άλλα λόγια.

• Reforç. Precisió / matisació: µάλλον, ίσως.

• Contrast: αλλά, Και όµως.
• Introducció de subtemes: επίσης.

• Personalització, comentaris personals: για µένα, πραγµατικά.

Canvi temàtic
• Digressió: λοιπόν, άκου, κοίταξε.
• Recuperació del tema: εδώ που τα λέµε…

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals
• Addició: και, επίσης.

• Contrast: αλλά, όµως, αντίθετα.

• Finalitat να, για να.
• Causa. επειδή, γιατί.

• Condició: αν.

1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum /Recapitulació: λοιπόν.
• Indicació de tancament textual (λοιπόν, τελειώνουµε) i tancament textual (αυτά είναι

όλα, ευχαριστώ)

1.3.4. Discurs oral: Iniciació, manteniment (recursos específics)
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: συγνώµη, µε συγχωρείτε, δεν µου

λες... έχεις τίποτα;

• Paper de la persona interlocutora: demostració de la comprensió, petició 
d’aclariments, etc. (llenguatge fàtic): µάλιστα, βέβαια, έχεις δίκιο,αλήθεια; …

• Recursos dilatoris: ús de mots falca. Λοιπόν, άκου, µάλιστα, ξέρεις, ας πούµε…

• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte (hesitació): µάλλον, ίσως, µπορεί, δεν

ξέρω.
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. έτσι, δεν είναι;

• Respostes a situacions de sociabilització: σας ευχαριστώ πολύ, να σου ζήσει, 

συγχαρητήρια, µε γεια.
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1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació
• L’ordenació en paràgrafs. El punt.
• Els signes d’exclamació, interrogació. 
• Guions o cometes en la transcripció de diàlegs.

• Altres convencions: punts suspensius...
• Guions o parèntesis per a informacions addicionals o aclaridores...

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges,...
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social, (situacions molt bàsiques de 
la vida quotidiana).

2.2.  Expressió i interacció escrita.
2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges...
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: pautes per fer una cosa i indicacions per anar a un lloc.
2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges de correu electrònic.
2.2.5. Anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula.
2.2.7. Participació en xats a (nivell molt bàsic).
2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics), o de llocs públics (museus, 
biblioteques, escoles…), sempre que estiguin escrits en un llenguatge senzill.
2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres.
2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.5. Cançons i lectures graduades.
2.4.6. Textos curts de revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text estigui 
adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea molt 
general.
2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) amb suport electrònic: Internet.

2.5.  Mediació oral i escrita
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2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral o escrit i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament.
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb el temes i amb els àmbits de la vida quotidiana.
1.2.  Famílies lèxiques: sinònims i antònims de caràcter descriptiu; mots polisèmics 
(χρόνος, καιρός, λόγος) i verbs polisèmics d’ús freqüent (παίρνω, κάνω, κρατώ, πετώ).
1.3.  Derivats (gentilicis, professions, colors) i cultismes d’ús qüotidià (βεβαίως, καλώς, 
ακόµη, τίποτε). Sufixes per formar diminutius: -κι, -ούλα.
1.4.  Abreviacions bàsiques (κ.τ.λ., π.χ.). Sigles més freqüents (ΗΠΑ, ΟΤΕ).
1.5.  Onomatopeies més usuals.
1.6.  Falsos amics: hel.lenismes occidentals d’ús i/o pronunciació diferent (µετρό, ταξί) i 
hel.lenismes occidentals usats amb accentuació diferent: φωτογράφος, βιολόγος.
1.7.  Préstecs i mots foranis d’ús quotidià: ασανσέρ, µατς, αιρ-κοντίσιον:
Contrapréstecs: ντισκοτέκ.

1.8.  Frases fetes més usuals: τι να κάνουµε.
1.9.  Mots falca més usuals: λοιπόν, δηλαδή, ορίστε, βρε, ρε, άντε, ας πούµε, µάλιστα

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Les declinacions i els casos.
• El gènere: masculí, femení i neutre. Tipologia dels substantius en funció del gènere.
• Εls casos: nominatiu, acusatiu, genitiu i vocatiu.
• Les declinacions més freqüents (masculins en -ος, -ας, -ης, -άς, - ής, -ές, -ούς, -έας,
femenins en  –α, -η, -ά, -ού, neutres en  -ο, -ι, -µα, -ος, -όι).
• Les declinacions femenines de base antiga: -ος i  -η/-ις.
• Substantius indeclinables.
2.1.2. El gènere: formació del femení. Sufixos.
2.1.3. El nombre: formació del plural.
• Substantius isosíl.labs.
• Substantius anisosíl.labs.
• Substantius sense plural.
• Substantius només en plural.

2.2.  Els determinants (morfologia i posició)

2.2.1. Articles
• Ús i posició de l’article. Omissió de l’article.

• Article determinat. Declinació.
• Article indeterminat. Declinació.
• Reiteració emfàtica de l’article.
2.2.2. Demostratius:  αυτός-αυτή-αυτό, εκείνος-εκείνη-εκείνο.

2.2.3. Possessius.
• Formes febles.
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• Formes fortes.

• Formes emfàtiques: δικός-δική-δικό

2.2.4. Quantificadors:
• Numerals: cardinals i ordinals. Ús dels ordinals.
• Declinació dels cardinals declinables.
• Quantitatius d’ús freqüent: λίγος, αρκετός, µερικοί, πολύς
• Indefinits d’ús més freqüent: κανείς/κανένας-καµιά-κανένα, όλος-όλη-όλο, κάποιος-

κάποια-κάποιο, άλλος-άλλη-άλλο, κάτι, τίποτα, κάθε.

2.3.  El pronoms (morfologia i posició)

2.3.1. Els pronoms personals.
• Formes febles.
• Formes fortes.

• Ús i combinacions de les dues formes.
2.3.2. Pronoms reflexius: µόνος-µόνη-µόνο
2.3.3. Pronoms relatius: που.

2.3.4. Pronoms interrogatius: τι, πώς, πού, πότε, πόσο, τίνος.

2.3.5. Pronoms exclamatius: τι, που.

2.3.6. Els determinants com a pronoms (possessius, demostratius, quantitatius, 
indefinits)

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Tipologia dels adjectius. Declinacions.
• Adjectius en –ος –η –ο.

• Adjectius en –ος –α –ο.
• Adjectius en –ος –ιά –ο.

• Adjectius en –ής –ιά –ί.

2.4.2. Graus de l’adjectiu: comparatiu i superlatiu:
• Comparatiu de superioritat amb πιο i amb sufixos.
• Comparatiu d’inferoritat i d’igualtat.
• Superlatiu amb πολύ i amb sufixos.
• Comparatius i superlatius irregulars.
2.4.3. Posició de l’adjectiu.
2.4.4. Concordança

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs:
• El verbs lèxics i auxiliars: είµαι, έχω.

• El verb υπάρχω.

2.5.2. Les conjugacions verbals:
• Conjugacions actives:  -ω  i -ώ.

• Conjugacions mitges/reflexives: -όµαι, -ιέµαι, -άµαι.

2.5.3. Verbs impersonals: βρέχει, φυσάει.
2.5.4. Modes del verb: indicatiu, subjuntiu i imperatiu.
2.5.5. Els temps verbals.
• Present dels verbs actius i mitjos.
• Futur simple del verbs actius.
• Aorist del verbs actius.
• Futur i aorist dels verbs mitjos d’ús més freqüent: κοιµάµαι, θυµάµαι.

2.5.6. Aspecte verbal. Ús i morfologia. 
• L’aspecte progressiu/imperfectiu: subjuntiu.
• L’aspecte puntual/perfectiu: subjuntiu, imperatiu.
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2.5.7. Perífrasis impersonals: πρέπει, έχει, πρόκειται, χρειάζεται, είναι εύκολο, είναι

δύσκολο, είναι δυνατό, είναι αδύνατο.

2.5.8. El participi: formes en –µένος –µένη –µένο.

2.6.  Les preposicions 

2.6.1. Preposicions simples: σε, από, για, µε

2.6.2. Preposicions compostes de lloc, temps i companyia.
2.6.3. Preposicions amb genitiu: µεταξύ.

2.6.4. Preposicions amb pronoms. Ús i formes.

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Formació de l’adverbi. Adverbis en –α i -ως.

2.7.2. Adverbis de freqüència, manera i lloc.
2.7.3. Locucions adverbials: σιγά σιγά, πάνω κάτω.
2.7.4. Posició de l’adverbi.

2.8.  L’oració

2.8.1. L’oració simple: estructura de l’oració.

• Declarativa afirmativa i negativa. 
• Interrogativa
• Exclamativa
• Imperativa
• Modificacions de l’estructura
• Concordances
2.8.2. L’oració composta
• La subordinació
• Oracions subordinades amb ότι, πως.
• Oracions subordinades amb να, ας.

• Oracions subordinades de relatiu.
• Oracions subordinades temporals: όταν πριν, αφού.
• Oracions subordinades finals: για να, να.

• La coordinació
• Oracions conjuntives: και.
• Oracions juxtaposades: όχι µόνο … αλλά και.
• Oracions disjuntives: ή … ή,  είτε … είτε, ούτε … ούτε.

• Oracions adversatives: αλλά. όµως.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet grec. Grafia dels caràcters.
3.2.  Diferents formes dels caràcters: majúscules, minúscules; posició. Ús de les 
majúscules.
3.3.  Diftongs i grups vocàlics.
3.4.  Grups consonàntics.
3.5.  Convencions ortogràfiques: mots d’origen estranger.
3.6.  L’accentuació: el sistema monotònic.
3.7.  Altres signes ortogràfics: apòstrof, dièresi, guió.
3.8.  Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia.
3.9.  Els signes de puntuació (punt, coma, punt alt, signe d’interrogació).
3.10. Abreviatures
3.11. Sigles

PÁGINA

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics: combinacions.
4.2.  Sons i fonemes consonàntics: agrupacions.
4.3.  Processos fonològics: sonorització, palatalització, assimilació.
4.4.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals d’elements lèxic aïllats.
4.5.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals de l’oració.
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Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica 

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); assentir, dissentir; comparar (coses, persones, fets, llocs, 
èpoques...); informar (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs, estats de persones, objectes o 
llocs, percepcions, sentiments); definir requisits; expressar coneixement o 
desconeixement, expressar el grau de seguretat d’un fet: demanar i expressar si es 
recorda una cosa o algú, rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar una opinió; formular hipòtesis (sobre persones, 
coses, sobre fets presents i futurs); predir; suposar; valorar un fet (com a fàcil o difícil, 
possible o impossible, necessari o innecessari, probable o improbable, obligatori o no 
obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Invitar, acceptar o declinar una invitació; expressar el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer alguna cosa; oferir alguna cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a 
un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius que tenen com a finalitat que la persona destinatària
faci o no faci alguna cosa.

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar confirmació; demanar descripció; demanar 
informació (sobre persones, llocs o coses, sobre activitats, fets o esdeveniments); 
demanar opinió; demanar alguna cosa, demanar que algú faci alguna cosa com a 
favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer una cosa; ordenar; 
proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar desitjos (cap de setmana i vacances: altrettanto) diversió, avorriment; 
alegria, felicitat i bona sort, il·lusió, tristesa, pena, condol ; afecte o simpatia, antipatia; 
aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust; preferència; indiferència; 
dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; sorpresa; ràbia; satisfacció 
insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim; sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones
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Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 

una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar, refusar una invitació; adreçar-se a 
algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar  excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment, felicitar, respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat, demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat, demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar, demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc, demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 

d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
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1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format. 
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral / llengua escrita; registre formal / informal; neutre; 
varietat estàndard / no estàndard.
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual

El text com a unitat global de significat:
1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut. 
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual

Organització interna del text oral i escrit. 
1.3.1. Inici del discurs:
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte): senti, scusi;, senta, scusi; signori e 

signore; pronto! chi parla?; carissimo Antonio; cara amica.

• Introducció del tema: prima di tutto, innanzitutto, a proposito di.
• Tematització: il fatto che.

1.3.2. Desenvolupament del discurs.
• Manteniment del tema.
• Coreferència: ús de l’article (ho bisogno del libro) pronoms (gli piace ballare);
demostratius (questa o quella?); concordança de temps verbals (se piove, non esco). 
Anàfora (sè, proprio);   catàfora; dixi (questo e quello; prima, dopo, adesso; ieri, qui, là).
• El·lipsi: quanti figli hai? due.
• Repetició (eco lèxic), sinònims (barca – nave) , antònims (a pagamento – gratis),

hiperònims (anello – gioiello), hipònims (cugino – parente), camps lèxics.
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: ad esempio, cioè.
• Èmfasi. perfino, addirittura. 

Expansió temàtica:
• Enumeració: seqüenciació temporal: prima, poi, allora, dopo, alla fine, all’inizio, 

eccetera, eccetera.
• Exemplificació: per esempio , come, cioè, infatti.

• Al·lusions, referències, citacions i evocacions: come dice.., secondo.

• Definicions: cioè, in altre parole.
• Reforç. Precisió / matisació: forse.

• Contrast: ma, però. 

• Introducció de subtemes: inoltre,  allora.
• Personalització, comentaris personals: secondo me, fortunatamente, per fortuna, 

putroppo, sfortunatamente, certamente, naturalmente, ovviamente, sicuramente. 

Canvi temàtic.
• Digressió: allora; senti un po’.
• Recuperació del tema: allora, riguardo a.., a proposito di.

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals 
• Addició: e, inoltre, anche, non solo... ma anche.

• Contrast: o, oppure, ma/però, altrimenti, eppure, invece di. 

• Finalitat. Resultat, conseqüència: così, per questo motivo, di conseguenza.
• Exclusió, excepció: meno, ad eccezione di.

• Causa: dato che, poiché. 

• Condició: se + indic.
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• Comparació: come.

1.3.3. Conclusió del discurs:
• Resum /recapitulació (cosí, quindi, dunque, se... allora...).

• Indicació d’acabament (per concludere ) i tancament textual (e basta; è tutto).

1.3.4. Discurs oral: Iniciació, manteniment (recursos específics):
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió (allora, ecco, senti un po’, 
guarda/guardate, prego).

• Paper de la persona interlocutora: 
Demostració de comprensió (capisci?, sì, capito; chiaro;, OK!).
Petició d’aclariments, interrupció, etc. (llenguatge fàtic): ok!;  sì; sai; ah! ho capito; 

davvero;  esatto;  cioè?; e poi ?, ma (ma cosa vuoi dire?), ah (ah! E cosa ti ha detto?) 

allora;  un momento, mi scusi..; insomma;  povero Carlo!.

Exemplificació: ecco; per/ad esempio..;. è chiaro?
Recursos dilatoris: ús de mots falca: dunque; diciamo ; allora; mh.

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: cioè.

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: eh (to descendent: allora vieni eh?)
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: ús dels signes de 
puntuació.
• L’ordenació en paràgrafs. El punt.
• Els signes d’exclamació, interrogació. (Che mangi? Che bello!).

• Guions o cometes en la transcripció de diàleg (discorso diretto).

• Les comes, en oracions subordinades, llistes, (latte, sale, carne ed acqua). Altres 
convencions: punts suspensius.
• Guions o parèntesis, per a informacions addicionals o aclaridores.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges...
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social, en situacions molt bàsiques 
de la vida quotidiana.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges...
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges per correu electrònic.
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup 
d’oci.
2.2.7. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereix en 
Internet i les TIC.
2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua (sopa de lletres, mapes mentals, endevinalles...); cançons, 
poemes, breus textos literaris, etc.

2.3.  Comprensió oral
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2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana). 

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics, menús), d’instruccions de 
funcionament sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), 
informació mèdica, etc., sempre que estiguin escrits en un llenguatge senzill o vagin 
acompanyats d’imatges que il·lustrin el text.
2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres.
2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.5. Cançons i poemes, breus i senzills. Lectures graduades o narracions breus 
adaptades.
2.4.6. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 
estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general.
2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) amb suport electrònic: Internet...

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos a l’aula), entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i, al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament. 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills. 

C.  Competència lingüística.

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics i utilització adequada que se’n pot fer (producció i comprensió) 
en els contextos a què es refereixen els objectius especificats per aquest nivell.
1.2.  Famílies lèxiques: sinònims (testa/capo), antònims (amaro/dolce).
1.3.  Paraules compostes i derivades: gentilicis (romano, tedesco, peruviano...);

prefixos (scomodo, antipatico, precampionato...); sufixos (orologiaio, tassista...).

1.4.  Abreviacions (ecc …; Sig.,  Sig.ra, 1º, mq, Kg, Km...). Sigles (CAP, POLFER, 
SIAE, DOC...).
1.5.  Interjeccions (Mah!  Boh !  Eh?) i onomatopeies.
1.6.  Mots Transparents o pròxims. Falsos amics (subire/salire, burro, imbarazzo...).
1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger (film, camion, bar...).

1.8.  Frases fetes, dites, refranys (L’abito non fa il monaco; Chi cerca, trova; A tutta 

birra,... Trenta dí conta novembre con april...).

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Tipus de substantius: comptable/incomptable, concrets/abstractes.
2.1.2. Morfologia del substantiu: gènere (ragazzo/ragazza, collega/collega,

signore/signora,  studente/studentessa, attore/attrice, etc.) i nombre (medico/medici, 
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fuoco/fuochi, farmacia/farmacie, etc.). Alguns casos irregulars més freqüents 
(braccio/braccia, uomo/uomini, dio/dei, leone/leonessa, uomo/donna, mille/mila, etc.), 
invariables (re, caffè, crisi, moto, etc.), defectius (occhiali, forbici, etc.). 

2.2.  Els determinants (morfologia i posició)

2.2.1. Articles definits i indefinits. Ús de les diferents formes segons les seves funcions 
(articles amb els dies de la setmana, etc.) Concordança.
2.2.2. Demostratius. Morfologia de questo, quello. Canvi segons la posició.
2.2.3. Possessius. Ús amb noms de parentiu. La forma loro.
2.2.4. Quantificadors:
• Numerals (uno... mille; -mila;  primo, secondo, terzo...; paio).

• Altres quantificadors (-esimo, tutti/e e due, mille e uno, decina, dozzina, centinaio, 

migliaia, doppio).

2.3.  Els pronoms (morfologia i posició)

2.3.1. Pronoms personals de subjecte. 
Pronoms personals amb funció de complements: formes àtones, tòniques i 
combinades. Ús de les diferents formes segons les seves funcions. Formes i posició 
amb els verbs modals, sistematització amb imperatiu. Ci i ne amb valor pronominal i 
adverbial.

2.3.2. Pronoms reflexius (Ci incontriamo al bar).

2.3.3. Pronoms relatius (che, quale/i, cui, chi).
2.3.4. Interrogatius (che?, cosa?, chi? qual è?).

2.3.5. Exclamatius (che bello!).

2.3.6. Els determinants com a pronoms (possessius (i miei), demostratius, quantitatius, 
indefinits (ogni, qualche, nessuno, qualcuno, ognuno, alcuni/e, niente, nulla, altro, 

qualcosa).

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Tipus d’adjectius: qualificatiu (-o -e invariables), demostratiu (questo, quello:
canvi segons la posició), indefinits (poco; parecchio, molto, troppo; un po’ di...). Formes 
més freqüents (qualche, alcuni/e, nessuno, ogni,  qualsiasi, altro).

2.4.2. Morfologia de l’adjectiu (gènere, nombre regular i irregular -go/-co). Invariables 

(blu, viola). Expressió de la comparació: inferioritat/superioritat, igualtat/desigualtat  
(più/che, più/di, meno/di, meno/che, tanto/quanto, cosí/come).

2.4.3. Posició de quello i bello.

2.4.4. Concordança.

2.5. El verb 

2.5.1. Tipus de verbs
Regulars i irregulars més freqüents.  Formes interrogatives i negatives. Formes 
personals i no personals (come si dice?, fa caldo, va bene, bisogna, si deve, è 

necessario, ci vuole).
2.5.2. Temps i aspecte
• Formes verbals d’indicatiu, regulars i irregulars més freqüents, en present i en passat
(Passato prossimo i Imperfetto).

• Ús del present amb valor de futur (stasera vado al cinema).
• Els auxiliars essere i avere: alguns casos especials d’ús més freqüent (sono dovuto/a  

andare; ha salito le scale,; è/ha vissuto). 

• Formes regulars e irregulars del futur d’indicatiu.
Coneixement passiu del Trapassato prossimo i Futuro anteriore d’indicatiu. 
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• Imperatiu. Formes regulars i irregulars més freqüents (vai/va’ ), formes positives 
(bevi!) i negatives (non bere!), formals (venga/non venga).
• Subjuntiu present: formes regulars i irregulars més freqüents.
• Condicional: formes regulars i irregulars més freqüents.
• Les concordances de temps i de mode i els seus usos més generals.
• La combinació dels temps del passat (Imperfetto, Passato prossimo) i del futur 
(Futuro i  Futuro Anteriore) en els relats. Quando amb indicatiu. 
• Subjuntiu present amb verbs d’opinió (penso che...).

• L’indicatiu en el sistema hipotètic. Ús de forse amb indicatiu. 
• Contrast essere/esserci.

• El verb avere amb els pronoms (ce l'ho; l'ho sentita). 

2.5.3. Modalitat (perífrasis verbals). Ús de stare (stare + gerundi; stare bene/male); 

dovere, volere, potere + infinitiu. 
2.5.4. Veu (activa i passiva). Reconeixement de la veu passiva (formes verbals 
passives amb el verb essere i amb la preposició da amb complement agent).

2.6.  Les preposicions 

2.6.1. Formes simples i amb article (articolate) i locucions preposicionals: invece di; 
prima di; davanti a; lontano da; accanto/vicino a; in mezzo a.

2.6.2. Funcions. Casos més bàsics i freqüents: a/in de direcció i localització, de temps, 
d'instrument, de mitjà; di atributiu, partitiu, d'origen, de matèria, de temps; da de 
procedència, de direcció, de localització, de temps, de finalitat; su de localització. Ús 
de les correlacions (dalle... alle). Preposicions improprie d'ús més freqüent: prima, 

dopo, fuori, dentro.

2.6.3. Ús més freqüent amb verbs: cominciare a/da, finire di/per, dipendere da, 
pensare a...

2.7.  Els adverbis 

2.7.1. Tipus d’adverbis. 
Adverbis d’afirmació  (sì, certo, davvero, proprio), de negació (no, nemmeno, neppure, 

neanche, nè.... nè), de temps (ancora, ora, prima, dopo, subito, presto, spesso, 
adesso...), de lloc (lì, là, qui, qua, giù, su, laggiù, davanti, dietro, sopra, sotto, dentro, 

fuori, intorno...), de manera (bene, male, quasi, volentieri, come, così, cioè, soltanto, 

purtroppo), de quantitat (poco; molto, abbastanza, troppo; quasi; affatto; più), de 
possibilitat (forse, chissà, magari), interrogatius i exclamatius (chi, come, dove, quando, 

quanto, perché), indicatiu (ecco), conseqüència (allora).

Morfologia d’alguns adverbis en –mente: difficilmente.

Posició a la frase (anche, sempre, non... mai).
2.7.2. Locucions adverbials (di corsa > correndo; di sicuro > sicuramente; in fretta > 

frettolosamente; a poco a poco,> gradatamente; piano piano. > lentamente. etc.).

L’oració

2.8.  L’oració simple

• Declarativa afirmativa (lavoro molto) i negativa (non lo so).

• Interrogativa (come stai?).

• Exclamativa (che buono!).
• Imperativa (andate via!).

• Impersonal (in questo bar si mangia bene).

• Modificacions de l’estructura (io non conosco Giorgio / Giorgio, io non lo conosco / 
Giorgio, non lo conosco / Non lo conosco, Giorgio).

• Concordances (I bambini giocano; la gente parla; tutti noi siamo contenti). 
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2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació
• Oracions conjuntives (e, eppure ).

• Oracions juxtaposades.
• Oracions disjuntives (o, oppure...).

• Oracions adversatives (ma, però, invece di...).

2.9.2. La subordinació
• Oracions subordinades substantives (sei stato tu? sì).

• Oracions subordinades adjectives o de relatiu (il libro che leggo è facile).

• Oracions subordinades adverbials (temporals: quando, prima di, dopo che, mentre, 

finchè; de lloc: dove, dovunque;  condicionals: se; causals: perchè, dato che, siccome; 
finals: per + infinitiu; concessives: anche se...). 

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet
3.2.  Diferents formes dels caràcters (majúscules, minúscules).
3.3.  Representació gràfica de fonemes i sons (chitarra, cinema, guerra...).

3.4.  Signes ortogràfics (accent tònic i accent gràfic obligatori: è, città; apòstrof: 
un’estate; apòcope: signor Rossi; buon giorno; qual è).

3.5.  Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia (ra-gio-ne /mo-stra / bir-ra 
/ac-cor-do ).

3.6.  Els signes de puntuació (punt, coma, dos punts...).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics: combinacions. Diftongs i triftongs (puoi, muoio).
4.2.  Sons i fonemes consonàntics: Consonants simples i consonants geminades. 
Funció de les consonants geminades (pena-penna; preso-presso). Agrupacions gl; gn; 

sc. La lletra h muda.
4.3.  Processos fonològics (ensordiment: cassa; sonorització: sveglia; assimilació: taxi,
jeep, hobby; elisions: un’isola; c’è; palatalització: c/g + h; alternança vocàlica: dovere, 

devo; emmudiments vocàlics: con il / col; con le/ colle...).  

Fonemes propis de l’italià: /v/ labiodental (vino); /k/ velar (chiesa); /t/ alveopalatal (ciao); 
/r/ inicial simple (Roma).

4.4.  Accent, ritme i entonació, patrons tonals d’elements lèxics aïllats (ámano). 

Pronunciació de la s "impura" al principi de paraula.
4.5.  Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració. Aspectes bàsics del ritme i 
l'entonació de la frase: interrogativa i exclamativa, assertiva, suspensiva (viene con 

me ... ma...), incidental (viene con me -dice lui-... ma...).
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Japonès

Nivell bàsic

* Roomaji: transcripció segons el sistema Hepburn (<=>@)

Competència lingüística comunicativa 

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

1.2. Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

1.3. Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 

faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar una descripció; demanar alguna cosa, demanar que 
algú faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió o avorriment; alegria o felicitat; il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, dolor, 
alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones
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Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 

una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a 

algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliments; felicitar, respondre a 
una felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal, formal i honorífic.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

Roomaji: segons el sistema Hepburn (<=>@)

1. Organització del discurs

1.1.  Varietat i registre

1.1.1. Marcadors del registre:
• L´àmbit comunicatiu.
• La jerarquia familiar o laboral.
• El sexe.
1.1.2. El llenguatge formal.
• El formal (teinei-go) a la conjugació dels verbs i dels adjectius: ikimasu, takai desu...
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• Substantius honorífics: kata (hito)...

• Pronoms personals en formal/honorífic: watakushi, ano kata...

• Pronoms indicatius en formal/honorífic: kochira, sochira...
• Pronoms interrogatius en formal/honorífic: donata, dochira...

• Prefixos honorífics: o- i go-.

• Sufixos de tractament honorífics: -sama...
• Expressions i salutacions formals: Ohayoo gozaimasu...

1.1.3. El llenguatge informal.
• L´informal (futsuu-kei) a la conjugació dels verbs i dels adjectius
• Pronoms personals en informal: boku...
• Sufixos de tractament informals i familiars: -kun, -chan...

• Expressions i salutacions informals: Ja, ne...

1.2.  Coherència textual

El text com a unitat global de significat.

• Pertinència i estructuració del contingut.
• Idees principals i secundàries.
• Tema: contingut i enfocament; selecció de contingut rellevant. Selecció de les 
estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors de presa de contacte: anoo, sumimasen ga...

• Paper de la conjunció-partícula ga en la introducció del tema: (Tanaka desu ga...).
• Tematització. La partícula wa.

1.3.2. Desenvolupament del discurs:
• Coreferència: ús de la partícula wa; ús dels pronoms en forma ko-so-a: sore, soko...
• El·lipsi del subjecte: (Watashi wa hachi-ji ni okimasu. Sorekara gakkoo e ikimasu).

• Repetició: ús emfàtic de wa/wa i mo/mo: (Ueda-san wa Pari e mo Rondon e mo 

ikimashita).
• Èmfasi: ús de -n/no: (Dooshita n desu ka).

• Exemplificació: tatoeba.

• Enumeració: mazu, sorekara, saisho ni, hajime ni.

• Disgressió : tokoro de...
• Connexió:
Addició: soshite, sorekara, sore ni.

Contrast: ga, demo, shikashi.
Conseqüència: sorede, soredewa, dewa, ja, jaa.

Causa: dakara, desukara, sorede.

1.3.3. Conclusió del discurs:
 Indicació de tancament textual: saigo ni.

1.3.4. Discurs oral: Iniciació i manteniment.
El torn de paraula: ano ne, sumimasen ga, moshi moshi.

Paper de la persona interlocutora: soo desu ka.
Recursos dilatoris: soo desu ne.

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d´un text.
L´ordenació en paràgrafs.
L´ús del punt i de la coma. El punt i seguit i el punt i a part.
L´ús del kagikakko en la transcripció del diàleg.

2.  Textos i àmbits d’ús
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2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges...
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.

2.1.3 Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.

2.1.4 Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.

2.1.5 Converses telefòniques (breus) de caràcter social, en situacions molt bàsiques 
de la vida quotidiana.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges,...
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges per correu electronic.
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup 
d’oci.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres.
2.4.3. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.4. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.5. Enunciats d’exercicis i d’exàmens.
2.4.6. Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.7. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament.
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Lèxic més freqüent referit a camps semàntics bàsics i el relacionat amb els 
documents que apareguin i els interessos de l´alumnat sobre temes i àmbits de la vida 
quotidiana.
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1.2.  Distribució del lèxic japonès segons el seu origen
• Yamato-kotoba.
• Kango.

• Gairaigo. Derivacions del significat original: sumaato, feminisuto...

1.3.  Famílies lèxiques
• Sinònims o quasi-sinònims: (yasashii/kantan da).

• Antònims: (yasashii/muzukashii).

• Els garaigo (paraules d´origen estranger) i els seus sinònims o quasi-sinònims 
autòctons: (ensoku/haikingu).

1.4.  L´aglutinació
• Formació de paraules compostes. Per repetició: hito-bito ; i per unió de paraules 
diferents: gomi-bako...

• Prefixos: mu-, bu-...
• Sufixos : -sha, -ka…
• Formació de substantius a partir d´un adjectiu per addició de –sa: ookisa...

• Formació d´adverbis a partir d´un adjectiu per addició de –ku i –ni: shizuka ni...

• Formació de verbs per addició de suru: benkyoo suru, ryokoo suru...

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l´oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Noms propis i comuns.
2.1.2. Numerals cardinals:
• Pronunciació xinesa (on) dels números: ichi, ni, san, shi...
• Pronunciació japonesa (kun) dels números: yon, nana...

2.1.3. Numerals ordinals:
• L´ús del sufix –ban i del sufix –me.
2.1.4. Sufixos comptadors-classificadors:
• Persones, animals i objectes: -nin, -hiki, -hon...

• Temps: -nen, -gatsu, -kagetsu...

2.1.5. Substantius que expressen ubicació: mae, ushiro, ue...
2.1.6. Substantius que expressen temps: kyoo, ashita, gozen, gogo...

2.1.7. Substantius formals (keishikimeishi)

• L´ús del toki.
• L´ús del tsumori.

2.1.8. Elements substitutius a la manca de gènere: onna no + substantiu, otoko no + 

substantiu...
2.1.9. Elements substitutius a la manca de nombre: hito-bito, kuni-guni...

2.1.10. La nominalització d´oracions
• L´ús del no.

• L´ús del koto.

2.2.  Els determinants

2.2.1. L´ús de la partícula no

• Substantiu (nom comú) + no + substantiu: (Nihongo no kyookasho).

• Substantiu (nom propi) + no + substantiu: (Nihon no kuruma).

• Sufix contable + no + substantiu: (Ni-satsu no hon).
• Pronom + no + substantiu: (Kochira no heya).
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• Adverbi + no + substantiu: (Takusan no hon).

2.2.2. Modificació per un adjectiu.

2.2.3. Modificació per frases de relatiu.

2.3.  El pronom

2.3.1. Els pronoms personals en formal e informal: watakushi, watashi, boku...

2.3.2. Els pronoms interrogatius.
• La forma do: dore, dono, doko...

• Altres pronoms: dare, itsu...
2.3.3. Formes possessives. L´ús de la partícula no: watashi no...

2.3.4. Pronoms demostratius (ko-so-a) kore, sore, are.

2.3.5. Pronoms indefinits
• L´ús de la partícula  -ka: nanika..

• L´ús de la partícula –mo: nanimo...

• Nan + sufix contable + ka: nanninka, nanbonka...
• Nan + sufix contable + mo: nandomo, nanninmo...

2.3.6. Pronoms que indiquen lloc (ko-so-a): koko, soko, asoko.

2.3.7. Pronoms que indiquen direcció (ko-so-a): kochira, sochira, achira.

2.3.8. Pronoms reflexius: jibun.

2.4.  L´adjectiu

2.4.1. L´adjectiu qualificatiu. L´adjectiu –i.

• Tipologia de l´adjectiu -i: arrel + -i/-shii/-kii/-sai...

• La conjugació en present i passat afirmatiu i negatiu, formal i informal.
• La unió de l´adjectiu –i: -kute.
• La posició atributiva: (Ano heya wa hiroi desu) i juxtaposada (Hiroi heya desu).

2.4.2. L´adjectiu qualificatiu. L´adjectiu –na.

• Tipologia de l´adjectiu –na: paraules d´origen japonès, xinès i gairaigo.
• La unió del adjectiu –na: -de.

• La posició atributiva: (Ano heya wa shizuka desu) i juxtaposada: (Shizuka-na heya 

desu).
2.4.3. L’adjectiu auxiliar –tai (desu).

• L’ús de –tai.

• La conjugació de –tai en present i passat, afirmatiu i negatiu, formal i informal.
2.4.4. Complementació de l´adjectiu mitjançant l´addició d´estructures modals:
• De permís i possibilitat: forma –te (kute) mo ii/kamaimasen/yoroshii: (Takakute mo ii) i

(de): (Heta de mo ii desu).

• De prohibició: forma –te (kute) wa ikemasen: (Takakute wa ikemasen).
• Èmfasi: adjectiu -i informal/adjectiu (na) + na + n/no da: (Takai n desu/ takai no desu).

2.4.5. L’ús de la doble partícula  wa i ga amb adjectius que expressen emocions i 
sensacions: (Watashi wa chokoreeto ga suki desu).

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs
• El verb dearu: l´ús de dearu com a verb copulatiu i com a verb auxiliar.
• Verbs transitius: terminacions i partícules.
• Verbs intransitius: terminacions i partícules.
• Verbs d´estat: usos i partícules.
• Verbs de llengua, expressió i pensament: l´estil directe i indirecte. L´ús del  to i del 
yoo ni.

• Verbs puntuals: usos i partícules.
• Verbs que expressen canvi (henka-dooshi): naru: adj. –i:  + naru: -kunaru i adj. (na)
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+ naru: ni naru.

• Verbs que indiquen potencialitat, possibilitat i necessitat: l´estructura (ni) wa...ga:

(Watashi (ni) wa furansugo ga dekimasen).
• Verbs auxiliars: auxiliars direccionals: -te iku/kuru.

• Verbs auxiliars: forma –te + ageru/kureru/morau.

2.5.2. Formes personals i no personals:
• Les formes –te, -naide; –nakute.

• La forma diccionari (jisho-kei) i els tres grups de verbs.

2.5.3. Temps i aspecte.

• Conjugació present (genzai-kei) afirmatiu i negatiu, formal i informal. Aspecte 
habitual: (Watashi wa mainichi hachi ji ni okimasu) i puntual: (Watashi wa ashita Pari e 

ikimasu).

• Conjugació passat (kako-kei) afirmatiu i negatiu, formal i informal. Aspecte puntual: 
(Watashi wa kinoo Pari e ikimashita).

• Forma –te + iru. Amb verbs transitius: (Watashi wa ima hon o yonde imasu) i amb 

verbs intransitius: (Mado ga aite imasu).
2.5.4. Modalitat:

• Potencialitat: verb forma diccionari + koto ga dekiru.

• Permís: forma –te + mo ii/kamaimasen/yoroshii.

• Prohibició: forma –te + wa ikemasen.
• Desig i intenció: forma ren´yookei + tai i el verb present informal + tsumori da.

• Invitació i proposició: formes ren´yookei + masen ka i ren´yookei + mashoo (ka).

• Ordre, prec i súplica: formes –te/-naide + kudasai i ren´yookei + nasai.
2.5.5. Veu.

• Yarimorai: (ageru, kureru, morau).

2.6.  La partícula

2.6.1. Partícula wa 

• (Tomu-san wa me ga aoi).
• (Watashi wa sakana wa suki desu ga, niku wa amari suki dewa arimasen).

• (Haha ga kuru mae ni, watashi wa heya no sooji o shimashita).

2.6.2. Partícula ga
• (Tsukue no ue ni hon ga arimasu).

• (Tomu-san wa me ga aoi).

• (Ame ga futte imasu) (Watashi ga katta hon wa omoshiroi desu).

• (Sumimasen ga…).
2.6.3. Partícula ka

• (Uchi ka gakkoo no shokudoo de hirugohan o tabemasu).

2.6.4. Partícula to
• (Tsukue no ue ni hon to nooto ga arimasu).

• (Takeshi wa Yooko to odotte imasu).

• (Saitoo-san wa mado o shimete kudasai to iimashita).
2.6.5.  Partícula mo

• (Koohii o kudasai. Chokoreeto-keeki mo kudasai).

• (Sakana mo niku mo suki desu) (Sakana mo niku mo suki dewa arimasen).

2.6.6. Partícula no
• (Kono hon wa nihongo no kyookasho desu).

• (Watashi wa Tanaka-san ga kuru no o matte imasu).

• (Watashi no katta hon wa omoshiroi desu).
• (Watashi no wa kore desu).

2.6.7. Partícula o
• Amb verb transitiu: (Miruku o nomimasu).

• Amb deru: (Ie o demasu).
• Amb oriru: (Densha o orimasu) (Kaidan o orimasu).
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• Amb aruku: (Michi o arukimasu).

2.6.8. Partícula ni

• (Roku-ji ni okimasu).
• (Isshuukan ni ichido eiga ni ikimasu).

• Amb hairu: (Kyooshitsu ni hairimasu).

• Amb noboru: (Yama ni noborimasu).
• Amb tsuku: (Tookyoo ni tsukimasu).

• Amb aru: (Tsukue no ue ni arimasu).

• Amb iru: (Oosaka ni imasu).

• (Gakkoo ni ikimasu).
• (Nooto ni anata no namae o kakinasai).

• (Watashi wa Ueda-san ni hon o moraimashita)(Tanaka-sensei ni nihongo o 

naraimashita).
• Ueda-san wa kaimono ni ikimashita.

2.6.9. Partícula de:

• (Tom-san wa nihongo-gakkoo de nihongo o benkyoo shite imasu).
• (Boorupen de kaite kudasai).

• (Ki to kami de tsukutta ie desu).

• (Kore de ii desu ka).

• (Jishin de ie ga taoremashita).
2.6.10. Partícula e
• (Gakkoo e ikimasu)

2.6.11. Partícula kara
• (Shigoto wa shichi-ji kara desu).

• (Uchi kara eki made hashirimashita).

• Amb  hairu i deru: (Mado kara hairimashita).

• Amb morau i narau: (Yoshida-san wa Ozaki-san kara hon o moraimashita).
2.6.12. Partícula made

• (Raishuu made Nihon ni imasu).

• (Gakkoo made arukimashita).
2.6.13. Partícula dake

• Amb verb afirmatiu: (Biiru dake nomimashita).

2.6.14. Partícula shika
• Amb verb negatiu: (Biiru shika nominasen deshita).

2.6.15. Partícula gurai/kurai

• (Ueda-san wa rokkagetsu gurai Baruserona ni imashita).

2.6.16. Partícules finals
• Partícula interrogativa ka.

• Partícules exclamatives ne, wa.

• Partícules exhortatives ne, yo.
2.6.17. Posició de les partícules.

2.7.  L´adverbi

2.7.1. Adverbis de temps.
• Freqüència: yoku, tokidoki...

• Imminència: sugu...
2.7.2. De mode: yukkuri...

2.7.3. De grau i quantitat: 
• Modifiquen  un adjectiu: totemo, taihen...
• Modifiquen un verb: takusan...

• Modifiquen  un adverbi: motto, moo...

• Modifiquen el nom: moo (moo ichi do).

2.7.4. Inductius: zenzen/-nai, amari/-nai..
2.7.5. Interrogatius:  dooshite, doo...
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2.7.6. Indicatius: koo, soo, aa.

2.7.7. Derivació: 
• Derivació a partir d´un adjectiu –i: -ku: (takai:takaku).
• Derivació a partir d´un adjectiu –na: -ni: (shizuka: shizuka ni).

L´oració

2.8.  L´oració simple

2.8.1. L´oració declarativa afirmativa i negativa.
• Subj. + partícules wa/ga  +  predicat nominal: (Kore wa hon desu).

• Subj. + partícules wa/ga  +  predicat adjectival: (Kore wa takai desu).

• Tema + wa + subj. + ga + predicat adjetival: (Jon wa me ga aoi desu).
• Subj. + wa/ga + predicat verbal: (Jon-san wa nemasu).

• Estructura SOV: subjecte + objecte(s) + verb: (Jon-san wa uchi de hon o yomimasu).

• Estructura OSV: objecte + subjecte + verb: (Tsukue no ue ni hon ga arimasu).
• Tema + (ni) wa + objecte + ga + verbs wakaru/dekiru/iru: (Ueda-san (ni) wa eigo ga 

wakarimasen).

2.8.2. L´oració interrogativa total.
• Oració declarativa + partícula interrogativa ka: (Tanaka-san wa asa kaisha e ikimasu 
ka).

• Especificitats en l´ús del sí (hai) i del no (iie): (A: Ueda-san wa ashita kaisha e ikanai-

n-desu ka./B: Iie, ikimasu yo).
2.8.3. Interrogació parcial. Estructures:.
• Subjecte + wa  + pron/adverbi interrogatiu +  verb dearu + ka: (Kore wa nan desu ka).

• Subjecte + wa + pron/adv interrogatiu (+ partícula) + (objecte/s + partícula/s) + verb +
ka: (Tanaka-san wa doko de shigoto o shite imasu ka).
• Objecte + partícula ni + pronom nani/dare +ga + verb aru/iru + ka : (Tsukue no ue n) 

nani ga arimasu ka).

• Tema + wa + pronom nani/dare/doko + ga + adjectiu + (desu) + ka: Tanaka-san wa 
doko ga itai (desu ka).

• Tema + (ni) + wa + pronom nani/dare/doko + ga + verb wakaru/dekiru/iru: (Tanaka-

san wa nani ga irimasu ka).
2.8.4. Oració exclamativa.
• L´ús de les partícules finals wa, ne, yo, na.

2.8.5. L´oració imperativa i exhortativa.
• L´ús de –mashoo (ka).
• L´ús de –masen ka.

• L´ús dels diferents auxiliars que expressen ordre, prec i súplica : -kudasai, -nasai…
• L´ús de la partícula final ne: (Ikanaide ne).

2.9.  L´oració composta

2.9.1. La subordinació
• Subordinades causals: dakara, -kara, forma -te verb i adjectiu, sorede.

• Subordinades temporals: sono ato de, -te, -te kara, -te sorekara, sono mae ni, -toki.

• Subordinades concesives: forma -temo: forma -te del verb/adjectiu -kute/-de + mo.
• Subordinades consecutives: soredewa, dewa(a).

2.9.2. La coordinació
• Oracions conjuntives: soshite, sorekara, sore ni, forma -te verb/forma -kute i -de de 
l´adjectiu, forma -naide del verb, forma –nakute del verb i de l´adjectiu, forma –tari suru,

forma –nagara.

• Oracions disjuntives: ka, soretomo.

• Oracions adversatives: demo, ga shikashi, keredomo.
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3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  Els caràcters xinesos (kanji). El seu ús. L´aprenentatge de caràcteres xinesos.
• Els radicals. La seva posició.
• La lectura xinesa (on-yomi) i la japonesa (kun-yomi) dels caràcters.
• La cal·ligrafia. Ordre dels traços.
3.2.  El sil·labari hiragana. El seu ús. Aprenentatge dels signes. 
• El quadre bàsic (gojuu-on zu).

• El quadre de daku-on i handaku-on. L´ús del nigori-ten i el handaku-ten.

• El quadre de yoo-on. Grafia de les semivocals A1B A3B A5B petites.

Diferència entreA'0B iA'1B ... 

• Tsumaru-on. L´ús de A/B davant de  [p] [t] [k] [s] .

• Diverses grafies en hiragana d´un mateix so: el so [oo]  A%#B A%%B,

El so [ji] A-B A.B..

3.3.  El sil·labari katakana. El seu ús. L´aprenentatge dels signes.
• El quadre bàsic (gojuu-on zu). 

• El quadre de daku-on i handaku-on. L´ús del nigori-ten i el handaku-ten.

• El quadre de yoo-on.

• Nous signes per reproduir paraules d´origen estranger: A;8B A:9B...

• Pautes d´assimilació de les paraules d´origen estranger (gairaigo): bed=beddo; 

California=Kariforunia.
3.4.  Les transcripcions. El roomaji. El sistema Hepburn (hebon-shiki) i el sistema 
Kunrei (kunrei-shiki).   

3.5.  Diferents tipus de letra (jitai): minchoo, goshikku, kaisho.

• Diferent grafía dels signes A'B A+Bsegons el tipus de lletra. 
3.6.  La puntuació:
• L´ús del punt (kuten).
• L´ús de la coma (ten)

• L´ús de les cometes/guió en els diàlegs o acotacions (kagikakko).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics i les seves combinacions: 
• Pronunciació dels fonemes vocàlics 
A!B ?A"B ?A#B ?A$B ?A%B

• Allargament de les vocals 
A!!B ? A""B ?A##B?A$$BA$"B ?A%#B .A%%B

• Les semivocals  [D] [C]  i les seves possibles combinacions sil làbiques:  
A1B ? A3B ?A5B ?A6B

4.2.  Sons consonàntics (sempre seguits d´una vocal, excepte la <7>):
• Diferents posicions de la consonant <7> .

• Creació de nous fonemes (representats al sil·labari katakana) per adequar-se a la 

fonètica de les llengües estrangeres.
4.3.  La síl·laba. Estructura silàbica i les seves combinacions.
• Síl·laba composta per una vocal: 
A!B ?A"B ?A#B ?A$B ?A%B .

• Síl·laba composta per una consonant més una vocal: 
A&B ?A'B ?A(B ?A)B ?A*B...

• Síl·laba composta per la consonante <7> .

• Síl·laba composta per una semivocal més una vocal: 
A1B ?A3B ?A5B ?A6B .

• Síl·laba composta per una consonant més la semivocal  [y]  més una vocal:  
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A'0B ?A'2B ?A'4B ?A,0B ?A,2B ?A,4B...

4.4.  Procesos fonològics:
• Sonorització (daku-on) i semisonorització (handaku-on) en las paraules compostes: 
toki-doki, hito-bito, hai-zara… i en xifres seguides de sufix quantificador: san-gai... 

• Assimilació (tsumaru-on) en paraules d´origen xinès: kissaten, gakkoo...i en xifres 
seguides de sufix quantificador: ippon, hakko...
4.5.  L´entonació de les oracions:
• L´entonació de les oracions declaratives en formal i informal.
• L´entonació de les oracions interrogatives en formal i informal.
• L´entonació de les oracions exclamatives i imperatives en formal i informal.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092116

Disposicions

Neerlandès

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar una descripció; demanar alguna cosa, demanar que 
algú faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió o avorriment; alegria o felicitat; il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 
una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a 
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algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliments; felicitar, respondre a 
una felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal i formal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació.

• Tipus de text i format.
Elements díctics que fan referència al context. Context espacial (hier, daar); temporal 
(nu, toen, vorige maand); personal: demostratius (Dat is mooi!), possessius (Zijn
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werktafel staat in de hoek), pronoms personals: ús del pronom personal amb valor de 
contrast (Ik wel. Jij niet?). 

• Registre. Identificació de la persona receptora segons el registre: formes del 
tractament personal informal (jij, jouw, jullie i imperatius informals) i formal (u, uw i

imperatius formals). Tractament de meneer, mevrouw. Expressions formulàries de 
tracte social en contactes directes informals i formals: presentacions (Hallo, ik ben 
Anne Marie. Vs. Mag ik me even voortstellen? Mijn naam is Anne Marie Steenhuize); 

salutacions (Hallo. Goedendag) i comiats (Tot ziens. Doei!); disculpes (Sorry. Neemt u 

mij niet kwalijk), petició de favor (Alstublieft. Graag). Expressions formulàries en 
intercanvis telefònics o epistolars informals (Hallo, Groetjes, Kusjes).
• Conducta interaccional. Expressió de cortesia. Preferència per l’ús del condicional 
en actes de compra (Ik wil (graag)...); per aconsellar (Ik zou...); interrogatives per 
expressar mandat (Kan je het raam sluiten?).

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

• Pertinència i estructuració del contingut.
• Idees principals i secundàries.
• Tema: contingut i enfocament; selecció de contingut rellevant. Selecció de les 
estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 
1.3.1. Inici del discurs.
Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.): Hallo, hoe gaat het ermee?; 
expressions seguides de coma per iniciar notes, correus electrònics... (Beste Jan,...). 

Inici de contacte telefònic: Hallo, u spreekt met Linda Balke. Kan ik met Mauro spreken, 

alstublieft? Interpel·lacions: Hé, luister even...
• Introducció del tema: Zeg, heb je gehoord dat...

• Tematització: Zeg, waar is Mark?

1.3.2. Desenvolupament del discurs. 
Manteniment del tema:
• Coreferència anafòrica/catafòrica. Substitució d’elements esmentats o per esmentar 
en el discurs per proformes: articles determinats; possessius; indefinits; quantificadors;

adverbis interrogatius propis del nivell. Concordança dels temps verbals i dels 
marcadors temporals propis del nivell.
• El·lipsi del verb : Mijn oudste zus heet Inge, en de jongste Maaike.

• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: Ik bedoel...
Expansió del tema:
• Exemplificació: Bij voorbeeld...

• Definicions: Dat betekent...

• Enumeració, seqüenciació temporal: Eerst, dan, daarna, tenslotte.
• Reforç. Precisió/matisació: namelijk.

• Contrast: hoewel.

• Conseqüència: Dus.
Connectors textuals d’enllaç i organització del text:
• Addició: ook.

• Contrast: maar.

• Finalitat: om + te + infinitief.
• Causa: omdat, want.
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• Conseqüència: Daarom.

• Condició: als.

1.3.3. Conclusió del discurs.
Tancament textual: Tenslotte

1.3.4. Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. Ús del pronom personal amb per 
marcar el canvi de torn: Dat is wat ik denk. En jij?

• Paper de la persona interlocutora. 
Demostració de comprensió: Ok. Ja, hoor. 

Demostració d’incomprensió: Wat zeg je? Sorry?
Petició d’aclariments: Hoe spel je dat?

Demostració d’implicació: Ja, natuurlijk. Ik ben het daarmee eens.  

Interjeccions: hoor, nou. 
Recursos dilatoris: ús de mots falca: Ik bedoel...; nou, hoor, wel. 

• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: Ik weet het niet.

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• El punt.
• La coma: enumeracions amb en i of i connectors de seqüència temporal. Absència 
de coma entre subjecte i verb. Vocatius i salutacions.
• Els dos punts: enumeració enunciada, en exemples. 
• Els punts suspensius: enunciats incomplets.
• Signe d’interrogació i exclamació. 
• Els parèntesis.
• El guió: diàlegs, llistes, índex.
• El guionet: paraules compostes, pronoms i separació de paraules.
• La barra: opcionalitats.

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges.
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social i en situacions molt bàsiques 
de la vida quotidiana.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges.
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges de correu electrònic…
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o 
grup d’oci…
2.2.7. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereixen 
Internet i les TIC.
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2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions i també pel plaer d’escriure (o jugar 
amb la llengua): cançons, poemes, breus textos literaris, etc. 

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de 
funcionament, sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), amb 
informació mèdica, sempre que estiguin escrits amb un llenguatge senzill o vagin 
acompanyats d’imatges que il·lustrin el text.
2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres. 
2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.5. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.6. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 
estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general.
2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament. 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills. 

C.  Competència lingüística 

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i els àmbits de la vida quotidiana, que 
es refereixen als objectius especificats per a aquest nivell.
1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics): 
1.3.  Paraules compostes i derivades (sufixos de derivació per a gentilicis, noms 
d’oficis…).
1.4.  Algunes abreviacions i algunes sigles .
1.5.  Mots transparents o pròxims.
1.6.  Préstecs i mots d’origen estranger.

2.  Morfosintaxi  

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu
2.1.1. Tipus de substantius: formes diferents per a diferències de gènere/sexe (neef-

nicht), comptables i no comptables.
2.1.2. Morfologia del substantiu: el gènere: de i het, la formació dels plurals (formes 
irregulars, estrangerismes); el diminutiu: formació i ús de les formes regulars.

Els determinants

Articles: L’article determinat i l’indeterminat (absència de l'article indeterminat, 
l'article indeterminat negatiu ); l'ús de l'article.

formes i ús.
Possessius: formes i ús.

2.2.4. Quantificadors: 
• Numerals (el número cardinal: definit i indefinit, el número ordinal).
• Altres quantificadors (quantitatius i indefinits).

2.3.  El pronom 

2.3.1. Els pronoms personals i reflexius: personal: formes subjecte i complement/ 
reflexiu: formes i ús.

Els relatius: formes i ús  + preposició / preposició + 
Els interrogatius: formes i ús.

2.3.4. Els exclamatius: 
Els determinants com a pronoms: 

 com a ‘subjecte provisional; possessius: formes i ús.

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Tipus d’adjectius: amb funció atributiva, amb funció predicativa.
Morfologia de l’adjectiu,  expressió de la comparació: grau (formació i ús de la 

forma positiva, comparativa i superlativa, formes irregulars, les formes perifràstiques).
Posició.

2.4.4. Concordança, declinació de l’adjectiu atributiu.

El verb

2.5.1. Tipus de verbs: autònoms, copulatius i auxiliars, transitius i intransitius, reflexius i 
no reflexius, separables i inseparables, i els seus prefixos més freqüents.
2.5.2. Formes personals i impersonals.
2.5.3. Temps i aspecte: infinitiu, l'arrel, (formes regulars i irregulars, formes 
regulars amb canvi (formes regulars i irregulars), 

(formes regulars i irregulars),  amb l’auxiliar 
 i/o l'imperatiu (formes i ús), verbs de posició + 

Modalitat (perífrasis verbals): els verbs modals més comuns: formes i ús.
Veu (activa i passiva): la veu passiva, formes bàsiques.

Les preposicions 

• Formes simples. 
• Funcions de lloc, procedència, direcció, temps i d'altres.
• Estructura del sintagma preposicional: anteposició i posposició.
• Alguns complements preposicionals del verb, del nom i de l’adjectiu.

2.7.  Els adverbis 
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ormes diferents per a diferències de gènere/sexe (
comptables i no comptables.
Morfologia del substantiu: el gènere: , la formació dels plurals (formes 

irregulars, estrangerismes); el diminutiu: formació i ús de les formes regulars.

Els determinants

Articles: L’article determinat i l’indeterminat (absència de l'article indeterminat, 
l'article indeterminat negatiu ); l'ús de l'article.

formes i ús.
Possessius: formes i ús.

2.2.4. Quantificadors: 
• Numerals (el número cardinal: definit i indefinit, el número ordinal).
• Altres quantificadors (quantitatius i indefinits).

2.3.  El pronom 

2.3.1. Els pronoms personals i reflexius: personal: formes subjecte i complement/ 
reflexiu: formes i ús.

Els relatius: formes i ús  + preposició / preposició + 
Els interrogatius: formes i ús.

2.3.4. Els exclamatius: 
Els determinants com a pronoms: 

 com a ‘subjecte provisional; possessius: formes i ús.

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Tipus d’adjectius: amb funció atributiva, amb funció predicativa.
Morfologia de l’adjectiu,  expressió de la comparació: grau (formació i ús de la 

forma positiva, comparativa i superlativa, formes irregulars, les formes perifràstiques).
Posició.

2.4.4. Concordança, declinació de l’adjectiu atributiu.

El verb

2.5.1. Tipus de verbs: autònoms, copulatius i auxiliars, transitius i intransitius, reflexius i 
no reflexius, separables i inseparables, i els seus prefixos més freqüents.
2.5.2. Formes personals i impersonals.
2.5.3. Temps i aspecte: infinitiu, l'arrel, (formes regulars i irregulars, formes 
regulars amb canvi (formes regulars i irregulars), 

(formes regulars i irregulars),  amb l’auxiliar 
 i/o l'imperatiu (formes i ús), verbs de posició + 

Modalitat (perífrasis verbals): els verbs modals més comuns: formes i ús.
Veu (activa i passiva): la veu passiva, formes bàsiques.

Les preposicions 

• Formes simples. 
• Funcions de lloc, procedència, direcció, temps i d'altres.
• Estructura del sintagma preposicional: anteposició i posposició.
• Alguns complements preposicionals del verb, del nom i de l’adjectiu.

2.7.  Els adverbis 

• Tipus d’adverbis (per significat o funció: lloc, temps, manera, freqüència, interrogatiu, 
negatiu, quantitat).
• Alguns adverbis pronominals: (er / hier / daar / waar + preposició).
• Adverbis de direcció i procedència (waar…naartoe, waar…vandaan, waar…heen).

• Posició de l’adverbi en la frase.
• Les partícules modals: posició i ús, p.e. amb imperatius.

L’oració

2.8.  L’oració simple

Estructura de l’oració:
Declarativa afirmativa i negativa: posició dels elements.
Interrogativa: posició dels elements.
Exclamativa: posició dels elements.
Imperativa: posició dels elements.
Modificacions de l’estructura (inversió de subjecte i verb, posició de les formes verbals: 
més d’un verb, verbs separables). 
Concordances.

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació:
• Oracions conjuntives (en). 

• Oracions juxtaposades (, /; / : / . ).
• Oracions disjuntives (of).
• Oracions adversatives (want).
2.9.2. La subordinació:
• racions subordinades copulatives (dat, of, om).

• Oracions subordinades adjectives o de relatiu.
• Oracions subordinades adverbials: condicionals ( ), causals (omdat), concessives 
(hoewel), comparativa.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet 
3.2.  Diferents formes dels caràcters (majúscules, minúscules...).
3.3.  Representació gràfica de fonemes i sons (oe, eu, ui, ij / ei / y, aai, ooi, oei, eeuw, 

ieuw, la combinació th, el canvi f/v s/z).

3.4.  Signes ortogràfics: l’ús de la dièresi i de l’ apòstrof.
3.5.  Estructura sil·làbica:
Síl·labes obertes i tancades.
La doble consonant.
3.6.  Sigles (a.u.b., N.S.).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics: 
Quantitat vocàlica: vocals curtes versus vocals llargues.
Diftongs.
4.2.  Sons i fonemes consonàntics: 
Oclusives, fricatives, aspirades, africades, nasals, líquides, semivocals.
Agrupacions que poden presentar dificultat  sch(r)/sp(r)/st(r)/h/w/v/c/q/x.

4.3.  Processos fonològics: pronunciació de terminacions: b/ ng/ nje/– tie/
lijk.

ormes diferents per a diferències de gènere/sexe (
comptables i no comptables.
Morfologia del substantiu: el gènere: , la formació dels plurals (formes 

irregulars, estrangerismes); el diminutiu: formació i ús de les formes regulars.

2.2.  Els determinants

2.2.1. Articles: L’article determinat i l’indeterminat (absència de l'article indeterminat, 
l'article indeterminat negatiu geen); l'ús de l'article.
2.2.2. Demostratius: formes i ús.
2.2.3. Possessius: formes i ús.
2.2.4. Quantificadors: 
• Numerals (el número cardinal: definit i indefinit, el número ordinal).
• Altres quantificadors (quantitatius i indefinits).

2.3.  El pronom 

2.3.1. Els pronoms personals i reflexius: personal: formes subjecte i complement/ 
reflexiu: formes i ús.
2.3.2. Els relatius: formes i ús, die / dat / waar + preposició / preposició + wie.
2.3.3. Els interrogatius: formes i ús.
2.3.4. Els exclamatius: wat (een).

2.3.5. Els determinants com a pronoms: indefinits: ieder(e), elk(e), al(le), (n)iemand, 
(n)iets; demostratius: dit/dat com a ‘subjecte provisional; possessius: formes i ús.

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Tipus d’adjectius: amb funció atributiva, amb funció predicativa.
2.4.2. Morfologia de l’adjectiu,  expressió de la comparació: grau (formació i ús de la 
forma positiva, comparativa i superlativa, formes irregulars, les formes perifràstiques).
2.4.3. Posició.
2.4.4. Concordança, declinació de l’adjectiu atributiu.

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs: autònoms, copulatius i auxiliars, transitius i intransitius, reflexius i 
no reflexius, separables i inseparables, i els seus prefixos més freqüents.
2.5.2. Formes personals i impersonals.
2.5.3. Temps i aspecte: infinitiu, l'arrel, presens (formes regulars i irregulars, formes 
regulars amb canvi f/v, s/z), imperfectum (formes regulars i irregulars), perfectum i  
plusquamperfectum (formes regulars i irregulars), participium perfectum amb l’auxiliar 
hebben i/o zijn), futurum i conditionalis, l'imperatiu (formes i ús), verbs de posició + te + 

infinitiu.
2.5.4. Modalitat (perífrasis verbals): els verbs modals més comuns: formes i ús.
2.5.5. Veu (activa i passiva): la veu passiva, formes bàsiques.

2.6.  Les preposicions 

• Formes simples. 
• Funcions de lloc, procedència, direcció, temps i d'altres.
• Estructura del sintagma preposicional: anteposició i posposició.
• Alguns complements preposicionals del verb, del nom i de l’adjectiu.

2.7.  Els adverbis 
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4.4.  Accent, ritme i entonació/patrons tonals d’elements lèxics aïllats.
Accentuació de paraules simples i compostes.
Accentuació de verbs amb prefixos separables i no separables i els seus derivats.
4.5.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals de l’oració: entonació i melodia de 
diferents tipus de frases (enunciatives, imperatives, interrogatives).

• Tipus d’adverbis (per significat o funció: lloc, temps, manera, freqüència, interrogatiu, 
negatiu, quantitat).
• Alguns adverbis pronominals: ( + preposició).
• Adverbis de direcció i procedència (waar…naartoe, waar…vandaan, waar…heen).

• Posició de l’adverbi en la frase.
• Les partícules modals: posició i ús, p.e. amb imperatius.

L’oració

2.8.  L’oració simple

Estructura de l’oració:
Declarativa afirmativa i negativa: posició dels elements.
Interrogativa: posició dels elements.
Exclamativa: posició dels elements.
Imperativa: posició dels elements.
Modificacions de l’estructura (inversió de subjecte i verb, posició de les formes verbals: 
més d’un verb, verbs separables). 
Concordances.

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació:
• Oracions conjuntives (en). 

• Oracions juxtaposades (, /; / : / . ).
• Oracions disjuntives (of).
• Oracions adversatives (want).
2.9.2. La subordinació:
• Oracions subordinades copulatives (dat, of, om).

• Oracions subordinades adjectives o de relatiu.
• Oracions subordinades adverbials: condicionals (als), causals (omdat), concessives 
(hoewel), comparativa.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet 
3.2.  Diferents formes dels caràcters (majúscules, minúscules...).
3.3.  Representació gràfica de fonemes i sons (oe, eu, ui, ij / ei / y, -aai, -ooi, -oei, -eeuw, 

-ieuw, la combinació th, el canvi f/v i s/z).

3.4.  Signes ortogràfics: l’ús de la dièresi i de l’ apòstrof.
3.5.  Estructura sil·làbica:
Síl·labes obertes i tancades.
La doble consonant.
3.6.  Sigles (a.u.b., N.S.).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics: 
Quantitat vocàlica: vocals curtes versus vocals llargues.
Diftongs.
4.2.  Sons i fonemes consonàntics: 
Oclusives, fricatives, aspirades, africades, nasals, líquides, semivocals.
Agrupacions que poden presentar dificultat:  sch(r)/sp(r)/st(r)/h/w/v/c/q/x.

4.3.  Processos fonològics: pronunciació de terminacions: -d/-b/-g/-ng/-nje/–ig/-isch/-tie/-
lijk.
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• Tipus d’adverbis (per significat o funció: lloc, temps, manera, freqüència, interrogatiu, 
negatiu, quantitat).
• Alguns adverbis pronominals: ( + preposició).
• Adverbis de direcció i procedència (waar…naartoe, waar…vandaan, waar…heen).

• Posició de l’adverbi en la frase.
• Les partícules modals: posició i ús, p.e. amb imperatius.

L’oració

2.8.  L’oració simple

Estructura de l’oració:
Declarativa afirmativa i negativa: posició dels elements.
Interrogativa: posició dels elements.
Exclamativa: posició dels elements.
Imperativa: posició dels elements.
Modificacions de l’estructura (inversió de subjecte i verb, posició de les formes verbals: 
més d’un verb, verbs separables). 
Concordances.

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació:
• Oracions conjuntives (en). 

• Oracions juxtaposades (, /; / : / . ).
• Oracions disjuntives (of).
• Oracions adversatives (want).
2.9.2. La subordinació:
• racions subordinades copulatives (dat, of, om).

• Oracions subordinades adjectives o de relatiu.
• Oracions subordinades adverbials: condicionals ( ), causals (omdat), concessives 
(hoewel), comparativa.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet 
3.2.  Diferents formes dels caràcters (majúscules, minúscules...).
3.3.  Representació gràfica de fonemes i sons (oe, eu, ui, ij / ei / y, aai, ooi, oei, eeuw, 

ieuw, la combinació th, el canvi f/v s/z).

3.4.  Signes ortogràfics: l’ús de la dièresi i de l’ apòstrof.
3.5.  Estructura sil·làbica:
Síl·labes obertes i tancades.
La doble consonant.
3.6.  Sigles (a.u.b., N.S.).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics: 
Quantitat vocàlica: vocals curtes versus vocals llargues.
Diftongs.
4.2.  Sons i fonemes consonàntics: 
Oclusives, fricatives, aspirades, africades, nasals, líquides, semivocals.
Agrupacions que poden presentar dificultat  sch(r)/sp(r)/st(r)/h/w/v/c/q/x.

4.3.  Processos fonològics: pronunciació de terminacions: b/ ng/ nje/– tie/
lijk.

Portuguès

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); comparar (coses, persones, fets, llocs, èpoques...); 
demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o 
llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 
requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat 
d’un fet; demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar 
confirmació i confirmar, desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular 
hipòtesis (sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet 
(com a fàcil o difícil, possible o impossible, necessari o innecessari, probable o 
improbable, obligatori o no obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna 
cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 
una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar 
permís; demanar ajuda; demanar una descripció; demanar alguna cosa, demanar que 
algú faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió o avorriment; alegria o felicitat; il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; satisfacció, insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, 
dolor, alleujament...); sensacions físiques o psíquiques.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 
una presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a 
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algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre 
quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; 
demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; 
expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliments; felicitar, respondre a 
una felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat; demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat; demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar; demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o 
sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o sol·licitar repetició; demanar a algú que 
parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu (que parli més alt o més 
baix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs, i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal i formal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge 
corporal, molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació

• Tipus de text i format.
• Elements díctics que fan referència al context. Context espacial , temporal i personal: 
demostratius, possessius, pronoms personals: presència del pronom personal amb 
valor de contrast; presència del pronom personal per assenyalar físicament la persona; 
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presència del pronom personal per desfer una ambigüitat. Usos d’ir  i vir amb 
referència a qui parla i a qui escolta. 
• Registre. Identificació de la persona receptora segons el registre: formes de 
tractament personal informal i formal. Expressions formulàries de tracte social en 
contactes directes informals i formals: presentacions, salutacions, comiats, disculpes, 
petició de favor. Expressions formulàries en intercanvis telefònics o epistolars 
informals o formals.
• Conducta interaccional. Expressió de cortesia. Preferència per l’ús del condicional en 
actes de compra, per aconsellar, asseveracions per expressar petició, interrogatives 
per expressar mandat; ús de la partícula o que…?

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

• Pertinència i estructuració del contingut.
• Idees principals i secundàries.
• Tema: contingut i enfocament; selecció de contingut rellevant. Selecció de les 
estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 

1.3.1. Inici del discurs.
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.); vocatiu seguit de coma per iniciar 
notes, correus electrònics... . Inici de contacte telefònic. Interpel·lacions. 
• Introducció del tema.
• Tematització.
1.3.2. Desenvolupament del discurs. 
Manteniment del tema:
• Coreferència anafòrica/ catafòrica. En el discurs, substitució d’elements esmentats o 
per esmentar, per proformes: articles determinats; demostratius, pronoms tònics i 
àtons de tercera persona, possessius de tercera persona; indefinits i quantificadors; i
adverbis interrogatius propis del nivell. Concordança dels temps verbals i de 
marcadors temporals propis del nivell.
• El·lipsi del subjecte i del verb .
• Repetició (eco lèxic).
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments.
Expansió del tema:
• Exemplificació.
• Al·lusions, referències, citacions i evocacions.
• Definicions.
• Enumeració, seqüenciació temporal.
• Reforç. Precisió / matisació.
• Contrast.
• Conseqüència.
• Introducció de subtemes.
Connectors textuals d’enllaç i organització del text:
• Addició.

• Contrast.
• Finalitat. 
• Causa.
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• Conseqüència.

• Condició.
1.3.3. Conclusió del discurs:
Indicació de tancament textual i tancament textual.
1.3.4.  Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. Explicitació del pronom personal per 
marcar el canvi de torn.
• Paper de la persona interlocutora:
Demostració de la comprensió.
Demostració d’incomprensió.
Petició d’aclariments.

Demostració d’implicació.

Ús d’interjeccions.
Petició de confirmació.
• Recursos dilatoris: ús de mots falca.
• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte.
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: patrons d’entonació en oracions 
interrogatives, confirmatòries, totals i parcials, exclamatives  i enunciatives.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: ús dels signes de 
puntuació.
• El punt. 
• La coma.
• Els dos punts: enumeració enunciada, en exemples.
• Els punts suspensius: enunciats incomplets.
• Signe d’interrogació i exclamació.
• Els parèntesis.
• Les cometes.
• El guió.
• El guionet.
• La barra.

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges.
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social i en situacions molt bàsiques 
de la vida quotidiana.

2.2.  Expressió i interacció escrita.
2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges.
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: receptes, pautes per fer una cosa i indicacions per anar a 
un lloc.
2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges de correu electrònic…
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup 
d’oci…
2.2.7. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereixen 
Internet i les TIC.
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2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions i també pel plaer d’escriure (o jugar 
amb la llengua): cançons, poemes, breus textos literaris, etc. 

2.3.  Comprensió oral
2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe).

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de 
funcionament, sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), amb 
informació mèdica, sempre que estiguin escrits amb un llenguatge senzill o vagin 
acompanyats d’imatges que il·lustrin el text.
2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics 
i altres. 
2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.5. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.6. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 
estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general.
2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet.

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els 
companys  i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre 
persones interlocutores que no es poden entendre directament. 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills. 

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Lèxic més freqüent referit a camps semàntics bàsics i el relacionat amb els 
documents que apareguin i amb els interessos de l’alumnat referits al nivell
1.2.  Diferències bàsiques entre el Brasil i Portugal.
1.3.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics).
1.4.  Paraules compostes i derivades (diminutius i augmentatius).
1.5.  Abreviacions (ordinals i escriptura d’adreces...), símbols i sigles.
1.6.  Mots transparents o pròxims. Falsos amics.
1.7.  Frases fetes.

2. Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu
2.1.1. Tipus de substantius (comptable/ incomptable, individuals/ col·lectius, comuns/ 
propis).
2.1.2. Morfologia del substantiu.
• Gènere. Flexió regular i flexió irregular. Flexió dels substantius acabats en –ão.

Flexió d’alguns topònims -o Brasil, a Catalunha. Flexió invariable. Gènere femení dels 
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substantiu acabats en –agem. Gènere masculí d’alguns substantius acabats en –a

(telefonema, trema) i de les lletres de l’alfabet.
• Nombre. Flexió regular. Flexió dels substantius acabats en -ão. Flexió dels 
substantius acabats en “l” i “il”. Flexió invariable: alguns substantius acabats en –s

(lápis, ônibus, ourives...). Noms que se solen dir en plural: (os óculos, as férias...).
• Grau relatiu: diminutiu i augmentatiu. Diminutiu de noms propis (José/ 
Zé/Zeca/Zezinho).

2.2.  Els determinants
2.2.1. Articles. Article definit. Contraccions de l’article amb les preposicions de, em i

por: do, no, pelo, da, na, pela.... Combinació amb la preposició a: ao, aos. Crasi: à, às. 

Article indefinit. Presència i absència de l’article definit, indefinit.
2.2.2. Demostratius (este/a/es/as, esse/a/es/as, aquele/a/as, isto/isso/aquilo). Contrast 
este/isto. Contraccions amb les preposicions de i em: desse, naquilo.

2.2.3. Possessius. Presència i posició de l’article respecte del possessiu. 
Dele/dela/deles/delas amb valor de possessiu de 3a persona.
2.2.4. Quantificadors.
• Numerals. Cardinals. Ordinals. 
• Altres quantificadors. Partitius (meio/meia, a metade de...). Col·lectius (um par de, 
uma dúzia de, un grupo de...). Quantitatius (todo/a/os/as, tudo/nada, muito/a/ os /as,  

bastante, algum/a/ns/as, um pouco...). Comparatius (mais (do), tanto/a/os/as, 

tão/quanto). Distributius (cada). Multiplicatius (o dobro de, o triplo  de...).

2.3.  Els pronoms
2.3.1. Els pronoms personals. Formes de tractament: você/ o senhor/ a senhora/ a 

gente amb valor de pronom personal.
Els pronoms  reflexius i recíprocs. 
Formes tòniques i àtones. Pronoms o/ a/ os/ as en funció de CD davant del verb: 
próclise. Pronoms en funció de CD darrera del verb: ênclise, posició i transformacions: 
lo, la, los, las, no, na, nos, nas. Pronoms de CI: lhe, lhes. 
2.3.2. Els relatius (que /quem/onde).  
2.3.3. Els interrogatius (que/quem/qual/ quantos).

2.3.4. Els exclamatius (quanto/a/os/as).
2.3.5. Els possessius (o meu/teu/seu, a minha/tua/sua). 
2.3.6. Els demostratius (esse/a/es/as, aquele/a/les/as, isto, isso, aquilo). 
2.3.7. Els indefinits (alguém/ninguém/ algum/a/ ns/ as/ nenhum/a/ns/as).
2.3.8. Els  interrogatius i exclamatius (quanto/a/os/as).

2.4.  L’adjectiu
2.4.1. Tipus d’adjectius.
2.4.2. Morfologia de l’adjectiu. 
• Gènere. Flexió regular. Flexió invariable: amb terminació vocal + ável; terminats en -
eu: europeu/européia; amb terminació –ão: ã/ona. Adjectius uniformes: contente/ 
uniforme/ humilde.

• Nombre. Flexió regular. 
• Grau. Comparatiu: maior/ menor/ melhor, pior. Superlatiu: adjectiu + íssimo/a/os/as.
2.4.3. Posició de l’adjectiu respecte del nom.
2.4.4. Concordança de l’adjectiu amb el nom en gènere i nombre.

2.5.  El verb
2.5.1. Tipus de verbs.
• Verbs auxiliars (ser, estar, ter, haver). 
• Verbs predicatius intransitius. Verbs predicatius transitius.
• Verbs de règim preposicional (gostar de, começar a, estar com, ficar com/ em...).

• Verbs reflexius i pronominals (levantar-se, pentear-se, esquecer-se, chamar-se...).
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• Verbs de moviment: (contrast ir/vir).

• Verbs conjugats només en 3a persona del singular (haver, fazer , chover...).
• Usos dels verbs ser/ haver/ ficar/ ter per localitzar i expressar existència. Posició dels 
complements dins l’oració.
2.5.2. Formes personals i no personals.
• Infinitiu simple en les tres conjugacions (-ar/ -er/ -ir). Funcions sintàctiques dins de 
l’oració.
• El “infinitivo pessoal flexionado”: (acho melhor, é melhor, até).

• Gerundi simple en les tres conjugacions. Funcions sintàctiques dins de l’oració.
• Participis regulars i irregulars en les tres conjugacions.
2.5.3. Temps i aspecte.
Temps verbal d’indicatiu.
• Expressió del present: present d’indicatiu: formes regulars de la 1a, 2a i 3a 
conjugació. Formes irregulars (ir, vir, ser, estar, ter, fazer, dizer, poder, ler, pôr...), 
qüestions ortogràfiques (conhecer, ficar), formes amb alternança vocàlica (dormir, 

alteració o/u; preferir, sentir, alteració e/i). Present amb estar a + infinitiu i estar + 
gerundi. 

• Expressió del passat: pretèrit perfet simple d’indicatiu i pretèrit imperfet: formes 
regulars i formes irregulars. La combinació dels temps del passat (pretèrit perfet 
simple, imperfet i plusquamperfet). 
• Expressió del futur: futur d’indicatiu: formes regulars i irregulars (trazer, fazer, dizer). 

Present d’indicatiu amb valor de futur (já vou). Contrast futur immediat/futur simple.
• Condicional: formes regulars.
Pretèrit imperfet de cortesia (gostava, queria).

Temps verbal de subjuntiu.
• Present: formes regulars. Alguns verbs irregulars (seja, esteja, tenha, saiba, veja, 
vá...).

• Futur: formes regulars. Alguns verbs irregulars (for, quiser, trouxer, tiver, vier, vir...).

Imperatiu.
• Formació de l’imperatiu regular i alguns verbs irregulars (vá, venha, faça, ponha, 

traga).

Aspecte.
• Puntual: formes verbals en present d’indicatiu i pretèrit perfet simple  (O avião chega 
às 18 horas; Ele estudou em Lisboa).

• Duratiu: formes verbals en present d’indicatiu, estar a + infinitiu (Estou a trabalhar 

nesta escola), estar + gerundi (Estou trabalhando nesta escola); ir + infinitiu (Vamos 
andando); imperfet d’indicatiu (Antigamente ela morava no Brasil).

2.5.4. Modalitat.

• Obligació: ter que/ ter de + infinitiu i dever + infinitiu.

• Intenció: querer + infinitiu i  ter vontade de + infinitiu.
• Desig: gostava / gostaria de...

• Probabilitat: é possível que/ talvez... + present de subjuntiu, acho que + present 
d´indicatiu.
• Asseveració: present d’indicatiu, pretèrit perfet simple.
• Instrucció: imperatiu d’alguns verbs regulars i irregulars (faça, traga, ponha...).

• Permís: poder + infinitiu (present/ imperfet d’indicatiu).
• Possibilitat: poder + infinitiu + que + present de subjuntiu (Pode ser que amanhã eu 

vá).

• Dubte: será + que (Será que o João veio?).

2.6.  Les preposicions
2.6.1. Formes
Simples i compostes. Contraccions amb l’article.
Locucions preposicionals. 
2.6.2. Funcions
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• Preposicions  d’espai (em, entre...), temps (a, de, em...), moviment (a, para, por, 

de...), manera (com), finalitat (até, para).
• Locucions preposicionals d’espai (perto de, longe de, em frente de, atrás de, ao pé 

de...), de temps (depois de, antes de...) i  de substitució (em vez de).

2.7.  Els adverbis
2.7.1. Tipus d’adverbis i locucions adverbials:
• De temps (agora, ainda, amanhã...).

• De freqüència i duració (sempre, nunca, às vezes..).
• De seqüència (primeiro, depois, a seguir...).

• De manera (assim, bem, mal, melhor, pior...).

• De lloc (acima, abaixo, aí, ali, longe, perto, cá, lá...).

• D’ interrogació  (por que, onde, como, quando...).
• De negació (não).

• D’afirmació (sim, certamente, realmente...).

• De dubte (possivelmente, talvez...).

2.8.  L’oració simple
2.8.1. Estructura de l’oració.
• Concordances de persona i nombre entre subjecte i verb; entre subjecte i atribut/ 
predicatiu, de gènere i nombre i de temps verbals i marcadors temporals.
• Tipus d’oració simple. Oració declarativa afirmativa. Oració interrogativa simple. 
Element exclamatiu (o que / o que é que, quem en posició inicial). Oració imperativa.

2.9.  L’oració composta
2.9.1. La coordinació
• Oracions conjuntives: e, nem.

• Oracions disjuntives: ou, ora, quer.

• Oracions adversatives: mas, porém, no entanto.
2.9.2. La subordinació
• Oracions subordinades substantives: conjunció que + oració subordinada (Disse que 

não vinha hoje). 

• Oracions subordinades adjectives o de relatiu: que amb antecedent explícit (A Joana 
é aquela menina que eu conheci nas férias) o amb determinant (Ele é aquele que está 

de costas).

• Oracions subordinades adverbials. 
Temporals: quando (Quando estudava, vivia em Coimbra), enquanto (Enquanto ela lia 

o jornal, ele fazia o jantar). 

Causals: porque. Concessives: ainda que + subjuntiu. 
Comparatives: (SN) + V copulatiu + mais + Adj (+  (do) que + (SN); (SN) + V copulatiu 
+ melhor/pior + (do) que + (SN); (SN) + não + V copulatiu + tão + Adj (+ como/ quanto

+ (SN)); (SN) + não + V+ tanto (como /quanto + SN); (SN) não + V + tanto/a/s/as + 

substantiu  (+ como /quanto (SN)).
Conclusives: portanto.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet
3.2.  Diferents formes dels caràcters (ús de majúscules i minúscules, diferències  entre 
el Brasil i Portugal).
3.3.  Representació gràfica de fonemes i sons.
3.3.1. El sistema vocàlic: ortografia.
3.3.2. El sistema consonàntic: alternances gràfiques (c/qu, qu/qü, ç/c, j/g, g/gu, gu/gü)
en verbs, noms i adjectius. Altres alternances (b/v, h...). El dígrafs: nh, lh,  qu, gu, ss, rr,

ch.
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3.4.  Signes ortogràfics
3.4.1. Ús del guió entre el verb i els pronoms i en la combinació de pronoms.
3.4.2. Accent gràfic:
• Accent greu, agut, circumflex i crase.

• Accents diacrítics en paraules d’ús habitual.
3.4.3. Dièresi:
•Dièresi per a les síl·labes qüe, güe  (diferències entre el Brasil i Portugal: 
cinqüenta/cinquenta).

3.5.  Signes de puntuació. Ús del punt, la coma, els punts d’interrogació i exclamació.
3.6.  Abreviatures més comunes.
3.7.  Sigles.

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics..
4.1.1. Sons orals.
4.1.2. Sons nasals.
4.2.  Sons i fonemes consonàntics.
4.2.1. Pronunciació dels sons corresponents als fonemes consonàntics. Consonants 
mudes (diferències Brasil/ Portugal). 
4.2.2. Distinció entre fonemes consonàntics sords i sonors i les seves grafies 
4.2.3. Distinció entre fonemes bilabials i labiodentals.
4.3.  Accent, ritme i entonació. Patrons tonals d’elements lèxics aïllats: distinció de la 
síl·laba tònica
4.4.  Accent, ritme i entonació. Patrons tonals de l’oració.
4.4.1. Entonació de la frase declarativa: afirmativa i negativa.
4.4.2. Entonació de les frases interrogatives.
4.4.3. Entonació de la frase exclamativa.
4.4.4. Entonació de la frase imperativa.
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Rus

Nivell bàsic

Competència lingüística comunicativa 

А. Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); assentir, dissentir; comparar (coses, persones, fets, llocs, 
èpoques...); informar (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals, 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); descriure 
(característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, objectes o llocs; 
percepcions, sentiments); definir requisits; expressar coneixement o desconeixement, 
expressar el grau de seguretat d’un fet: demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, 
rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar una opinió; formular hipòtesis (sobre persones, 
coses, sobre fets presents i futurs); predir; suposar, valorar un fet (com a fàcil o difícil, 
possible o impossible, necessari o innecessari, probable o improbable, obligatori o no 
obligatori, prohibit o permès).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Invitar, acceptar o declinar una invitació; expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
alguna cosa; oferir alguna cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària faci o 
no faci alguna cosa)

Animar algú a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; concertar una cita; 
demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar permís; demanar 
ajuda; demanar confirmació; demanar una descripció; demanar informació (sobre persones, 
llocs o coses, sobre activitats, fets o esdeveniments); demanar opinió; demanar alguna cosa, 
demanar que algú faci alguna cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la 
voluntat de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar diversió i avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o simpatia, 
antipatia; aprovació, desaprovació; interès, desinterès; gust, disgust; preferència; 
indiferència; ignorància, seguretat, inseguretat; sorpresa; satisfacció, insatisfacció; 

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a una 
presentació; acomiadar/-se; acceptar, refusar; acceptar i declinar una invitació; adreçar-se a 
algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre quan es 
demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; demanar i 
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acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; expressar cortesia (en 
àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, respondre a una felicitació; interessar-se per 

algú/alguna cosa, respondre a mostres d’interès.

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que s’ha 
oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); demanar 
confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no comprensió 
d’un enunciat, demanar i donar confirmació sobre el significat d’un enunciat, demanar o 
donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, demanar i donar confirmació 
sobre la correcció d’un enunciat; lletrejar o sol·licitar que es lletregi una paraula; repetir o 
sol·licitar la repetició; demanar a algú que parli més a poc a poc, demanar a algú 
modulacions de la veu (que parli més fort o més fluix).

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest fenomen i 
que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els aspectes que caldrà 
incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en l’estatus 
de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del discurs, i es 
manifesten en:
•La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
•L’ús de formes de tractament informal i formal.
•Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada aplicació de 
les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i pot 
comportar malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal, 
molt bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació.

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format. 
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral / llengua escrita; registre formal / informal; neutre; 
varietat estàndard / no estàndard.
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.
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1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut. 
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual 

Organització interna del text oral i escrit

1.3.1 Inici del discurs:
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte): извините, простите; скажите, 
пожалуйста; Олег! Молодой человек! Алло! 

• Introducció del tema: я расскажу о..., я хочу рассказать о...

1.3.2. Desenvolupament del discurs. 
Manteniment del tema:
• Coreferència (pronoms, demostratius, adverbis). Anàfora, catàfora i dixi. У меня есть

велосипед. Это мой велосипед. Tогда, в то время; всегда, каждый раз; однажды, 

один раз...
• El·lipsi: Придут завтра.

• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics): прекрасно, 

очень хорошо, хорошо, неплохо...
• Èmfasi. Ús de les partícules ведь, же: Я же говорила об этом./ Ведь я уже говорила об

этом.

Expansió temàtica:
• Enumeració, seqüenciació temporal: сначала, потом, раньше, уже, наконец-то...
• Exemplificació: высокий, как мать...

• Al·lusions, referències, citacions i evocacions: Наташа говорит, что...

• Definicions: Это мой город. Это значит...
• Reforç. Precisió / matisació: может быть, наверно...

• Contrast: а, но.

• Personalització: по-моему, к сожалению, правда.
Canvi temàtic:
• Digressió: А сейчас / теперь давайте поговорим о...

• Recuperació del tema: снова, опять, как я уже говорила... 

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals d’enllaç i organització del text. 
• Addició: а ещё...

• Contrast: а, но ещё не(т)...
• Finalitat. Resultat, conseqüència... поэтому, так...
• Causa, motius: когда, после, потом...

• Condició: если...
1.3.3. Conclusió del discurs:
• Resum /Recapitulació (так я кончаю).
• Indicació de tancament textual (Вот и всё. Я кончил свой рассказ.) i tancament textual 
(И это всё. Спасибо).
1.3.4. Discurs oral: Iniciació i manteniment (recursos específics):
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: извините; ты знаешь?, ты cогласен?, 

как по-вашему?
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• Paper de la persona interlocutora: demostració de la comprensió, petició d’aclariments, 
etc.: конечно, 

ты права, что ты хочешь сказать?...

• Recursos dilatoris: ús de mots falca: хорошо, да.
• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: наверное, может быть...

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. (Знаете?! Да?! правда!?).

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de puntuació:
• Punt, coma, exclamació i interrogació en frases simples.
• L’ús de les comes en oracions subordinades i coordinades, llistes.
• L'ordenació en paràgrafs en textos breus. 

1.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1. Descripcions de persones, llocs, imatges.
2.1.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.1.3.Instruccions bàsiques: pautes per fer una cosa i indicacions per anar a un lloc.
2.1.4. Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i companyes; a 
la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en situacions de la vida 
quotidiana.
2.1.5. Converses telefòniques (breus) de caràcter social en situacions molt bàsiques de la 
vida quotidiana.
2.1.6. Salutacions, invitacions.

2.2.  Expressió i interacció escrita.

2.2.1. Descripcions de persones, llocs, imatges...
2.2.2. Narracions de fets concrets i d’experiències.
2.2.3. Instruccions bàsiques: pautes per fer una cosa i indicacions per anar a un lloc.
2.2.4. Cartes informals. Notes i postals. Missatges per correu electrònic.
2.2.5. Anuncis breus. Respostes a anuncis breus.
2.2.6. Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci.
2.2.7. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereix Internet i les 
TIC.
2.2.8. Escriure per comunicar o compartir opinions 

2.2.9. Diferents tipus de formularis. 

2.3.  Comprensió oral

Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions habituals de la 
vida quotidiana preparats per a la classe).

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana.
2.4.2. Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de funcionament, 
sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), amb informació mèdica, 
sempre que estiguin escrits en un llenguatge senzill o vagin acompanyats d’imatges que 
il·lustrin el text.
2.4.3. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. Horaris de transports públics i 
altres. 

2.4.4. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
2.4.5. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades.
2.4.6. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text estigui 
adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea molt general.
2.4.7. Enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals.
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2.4.8. Documents icònics (quadres, gràfics…).
2.4.9. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) en suport electrònic: Internet...

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text oral i escrit i els companys i 
companyes (per exemple: traducció o reformulació); i, al carrer, entre persones 
interlocutores que no es poden entendre directament. 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, cartells i 
fulletons informatius, breus i senzills.

С.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1. Repertoris lèxics i utilització adequada d’aquests (producció i comprensió) en els 
contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.

1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...)

1.3.  Paraules compostes i derivades:
• Nocions bàsiques sobre l’estructura de la paraula.
• Gentilicis (каталонец, москвич…).
• Diminutius dels noms propis.
• Formes de patronímics.
1.4.  Abreviacions. Sigles. (МГУ...).
1.5.  Onomatopeies. (ха-ха-ха...).

1.6.  Mots transparentes o pròxims (театр, метро...). Falsos amics (фамилия...).

1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger: anglicismes (esport, cinema...).
1.8.  Paraules del rus que són internacionals (спутник, тройка, водка...).
1.9.  Frases fetes, dites, refranys (Ни пуха, ни пера! – К чёрту...).

2.  Morfosintaxi  

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Tipus de substantius: comptables/ incomptables, concrets/abstractes.
• Substantius animats i inanimats, indeclinables.
2.1.2. Morfologia del substantiu: gènere, nombre...
• Gènere, nombre, cas i les seves funcions. Inexistència d’article. 
• Substantius pluralia tantum i singularia tantum.
• Declinació dels substantius en singular i plural. 
• Declinació dels substantius després dels numerals.
• L’ús dels casos amb preposicions i sense. Les seves funcions bàsiques i significats 
principals. 
• El gènere dels substantius que designen ofici i ocupació.

2.2.  Numerals
2.2.1. Cardinals simples i compostos:
• Gènere dels numerals один i два.

• La utilització del numeral  один.
2.2.2. Ordinals simples i compostos:
• Locucions de relacions temporals.
• Declinació dels numerals ordinals.
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2.3.  El pronom (morfologia i posició)
2.3.1. Els pronoms personals.

2.3.2. Els possessius i свой.
2.3.3. Еls demostratius (этот, эта…).
2.3.4. Els interrogatius (кто? что? какой? чей?…).
2.3.5. Els relatius:
• Ús i declinació en singular i plural del pronom relatiu который.

• Pronoms relatius что, где, когда, чей, какой... i el seu ús en les frases subordinades. 
2.3.6. Declinació dels pronoms en singular i plural.

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Tipus d’adjectius.
2.4.2. Morfologia de l’adjectiu:

• Gènere, nombre i cas.
• Primeres nocions del grau comparatiu i superlatiu.
• Declinació dels adjectius en singular i plural.
2.4.3. Concordança de l’adjectiu amb el substantiu.
2.4.4. Substantivació dels adjectius (столовая, русский). 

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs:
• El verb быть i la seva absència en present.
• Verbs transitius i intransitius.
• Verbs reflexius i recíprocs.
• Els verbs de moviment sense prefixos. Sistematització dels grups verbals: идти, ехать, 

лететь, плыть / ходить, ездить, летать, плавать. Сaracterístiques i ús.
• Els verbs de moviment  amb prefixos по-, при-, до- у-.

• Verbs que indiquen la posició de l’objecte a l’espai: стоять, лежать, висеть.
Característiques i ús.
2.5.2. Formes personals i no personals:

• La conjugació. Normes i excepcions. L’indicatiu del verb.
• L’infinitiu. Morfologia, semàntica i ús.
• L’imperatiu. Morfologia, semàntica i ús. Nocions bàsiques. 
2.5.3. Temps i aspecte:
• Els temps verbals. Present, passat i futur. 
• L’aspecte verbal. Primeres nocions sobre morfologia, semàntica i ús de l’indicatiu.

2.6.  Els adverbis 

2.6.1. Tipus d’adverbis:
• Lloc: далеко, близко...
• Temps: давно, рано...

• Manera: хорошо, красиво...

• Quantitat: много, мало...
• Predicatius: надо, нужно, можно, нельзя.

• Circumstancials, relatius, demostratius (вот, вон). 
2.6.2. Primeres nocions del grau comparatiu de l’adverbi (лучше / хуже, больше / 

меньше...). 

2.7.  Paraules auxiliars
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2.7.1. Preposicions. Ús de les preposicions: в, на, о, из, с, по, от, у, к... Règim de les 
preposicions.

2.7.2. Partícules. Ús de les partícules не, ни, ведь, жe.

2.7.3. Conjuncions. Conjuncions и; а; но; потому что; поэтому; не только...,  но  и...; 
как; чтобы; или; если i el seu ús en les oracions simples i compostes.
2.7.4. Interjeccions. Funcions de les interjeccions: Ой! Ай! Ура! Алло!

L’oració

2.8.  L’oració simple.

Estructura de l’oració:
• Declarativa afirmativa.
• Declarativa negativa. La posició de les partícules не / нет ( Он не кончил урок. Нет, я
не хочу. У меня нет книги).

• Interrogativa (Где ты был? Ты был на концерте?).

• Exclamativa, ús dels pronoms какой, какая... ( Какой красивый парк!).
• Imperativa (Давай / давайте...).

• Oració personal i impersonal. El predicat de les oracions impersonals.
• Oracions de subjecte indeterminat.
• Concordances de formes en les oracions senzilles i complexes.
• Modificacions de l’estructura.

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La subordinació:
• Oracions subordinades de relatiu (который).
• Oracions subordinades adverbials temporals (когда).

• Oracions subordinades de lloc (где, куда).

• Oracions subordinades condicionals (если).

• Oracions subordinades causals (потому что).
2.9.2. La coordinació:
• Oracions conjuntives (и...).

• Oracions juxtaposades.
• Oracions adversatives (а, но )

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’alfabet. La grafia ciríl·lica. Orígens i característiques.
3.2.  Diferents formes dels caràcters:
• Regles d’ús de majúscules i minúscules.
• Lletra d’impremta i lligada.
3.3.  Representació gràfica de fonemes i sons. Els signes ъ  i   ь (dur i tou), les seves 
funcions. 
3.4.  Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia.
3.5.  Els signes de puntuació (punt, coma, ?, !).
3.6.  Abreviatures (мн.ч.; СВ; М.П.Иванов).
3.7.  Sigles (МГУ, РФ).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  L’alfabet rus, sons i signes.
4.2.  Característiques del sistema fonològic rus.
4.3.  Sons i fonemes vocàlics. L’accent i la reducció vocàlica.
4.4.  Sons i fonemes consonàntics.
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• Consonants sordes i sonores, sibilants, africades i fricatives.

• Dures i toves. 

• Agrupacions (ться/тся, сч...) .

• “i” breu (й).
4.5.  Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, palatalització, alternança  
consonàntica en les formes verbals, emmudiments: солнце...):

• Normes bàsiques de pronúncia. 
• Pronúncia de les preposicions (в Испании, за город ...).

4.6.  Accent, ritme i entonació. Patrons tonals d’elements lèxics aïllats.
4.7.  Accent, ritme i entonació. Patrons tonals de l’oració. 
 ИК-1 - frases afirmatives.
 ИК-2 – pregunta amb el pronom interrogatiu, vocatiu.
 ИК-3 – pregunta sense el pronom interrogatiu, sintagmes inacabats.
 ИК-4 - pregunta-oposició amb la conjunció a.
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Xinès  

Nivell bàsic 

La varietat de la llengua objecte d’aprenentatge és la varietat estàndard o putonghua
(xinès mandarí). 
Pel que fa a la llengua escrita es treballarà amb els caràcters simplificats. 

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica 

1.  Funcions 

1.1.  Coneixements i informació 

Afirmar, negar; identificar/se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 
produeix, un fet imminent); assentir, dissentir; comparar (coses, persones, fets, llocs, 
èpoques...); informar (sobre coses, llocs, persones, activitats, accions habituals 
esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o conseqüències); 
descriure (característiques de coses, persones o llocs, estats de persones, objectes o 
llocs, percepcions, sentiments); definir requisits; expressar coneixement o 
desconeixement, expressar el grau de seguretat d’un fet: demanar i expressar si es 
recorda una cosa o algú, rectificar. 

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis 

Expressar acord i desacord; expressar una opinió; formular hipòtesis (sobre persones, 
coses, sobre fets presents i futurs); predir; suposar, valorar un fet (com a fàcil o difícil, 
possible o impossible, necessari o innecessari, probable o improbable, obligatori o no 
obligatori, prohibit o permès...) 

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat 

Invitar, acceptar o declinar una invitació; expressar el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer alguna cosa; oferir alguna cosa, respondre a un oferiment. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa 

Animar algú a fer una cosa; concertar una cita; demanar i donar instruccions; demanar i 
donar permís, prohibir o denegar permís; demanar confirmació; demanar descripció; 
demanar informació (sobre persones, llocs o coses, sobre activitats, fets o 
esdeveniments); demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat 
de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se. 

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic 

Expressar diversió, avorriment; alegria o felicitat, il·lusió, tristesa, pena; afecte o 
simpatia, antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust; 
preferència; indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; 
sorpresa; ràbia; estats físics, de salut o d’ànim; sensacions físiques o psíquiques. 

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.2009 2141

Disposicions

Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a 
una presentació; acomiadar/-se; acceptar, refusar; acceptar i declinar una invitació; 
adreçar-se a algú, atraure l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, 
respondre quan es demana per algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, 
desaprovar; demanar i acceptar disculpes o perdó; excusar-se, acceptar excuses; 
lamentar; expressar cortesia (en àpats, brindis, esternuts) i compliment; felicitar, 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú/alguna cosa, respondre a mostres 
d’interès. 

1.7.  Establiment o manteniment de la comunicació 

Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que 
s’ha oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); 
demanar confirmació sobre la comprensió d’un enunciat; assenyalar comprensió o no 
comprensió d’un enunciat, demanar i donar confirmació sobre el significat d’un 
enunciat, demanar o donar aclariments sobre el significat o la intenció d’un enunciat, 
parafrasejar, demanar i donar confirmació sobre la correcció d’un enunciat; repetir o 
sol·licitar repetició; demanar a algú que parli més a poc a poc, demanar a algú 
modulacions de la veu (que parli més alt o més baix). 

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les persones 
es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal posar l’accent en 
els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest fenomen i que conformen la 
competència lingüística. A continuació es llisten els aspectes que caldrà incorporar en el curs 
del procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en l’estatus de 
les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del discurs, i es manifesten en:

• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• L’ús de formes de tractament informal i formal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada aplicació de les 
quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i pot comportar 
malentesos interculturals.

2.3.  Iniciació al reconeixement d’alguns aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal, molt 
bàsics, com a suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092142

Disposicions

B.  Competència discursiva. 

El text com a unitat mínima de comunicació. (discurs oral i discurs escrit) 

1.  Organització del discurs 

1.1.  Adequació al context  
Relació del text amb la situació de comunicació. 
Identificació i/o selecció de: 

1.1.1.  Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells i la 
intenció comunicativa. 
1.1.2.  Funció comunicativa del text. 
1.1.3.  Tipus de text i format. 
1.1.4.  Varietat i registre: 
 llengua oral 
l’ús d’interjeccions, adverbis, partícules modals (慎), el sintagma preposicional “逃縉 + 
V”, el complement de grau, l’oració imperativa (モ＄麹″ , l’oració exclamativa, la 
interrogativa retòrica, l’oració el.líptica. 
 llengua escrita: 
ús de frases llargues 
 registre formal鄣′鄣累″＄痳;
 varietat estàndard: el putonghua (xinès mandarí) 

1.1.5.  Tema: enfocament i contingut. 

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat. 

1.2.1.  Pertinència del contingut. 
 Selecció de contingut rellevant. 
 Idees principals i idees secundàries. 

1.2.2.  Estructuració del contingut. 
 Ordenació lògica de les idees. 

1.2.3.  Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual 
Organització interna del text oral i escrit 

1.3.1. Inici del discurs 
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慎 逃縉

モ＄麹″



 鄣′鄣累″＄痳;








 Mecanismes iniciadors: 
escrit ′安333538蕫＄牡裸≦＄楆│裸織▲＄;″
oral ′岪捓＄珊終;″
 Introducció del tema:牡s湈織▲/牡榛岏х織▲... 
 Tematització 
  
1.3.2.  Desenvolupament del discurs 
 Desenvolupament temàtic 
 Manteniment del tema 
Correferència  
 ús de pronoms 井＄井淫＄噪;
 demostratius 榺Μ＄𤎼Μ＄榺麝＄𤎼麝＄榺茜＄𤎼茜;
 anàfora, catàfora i  dixi縉榺圭＄井𤎼圭＄榺圭＄𤎼圭;
El·lipsi  
Repetició (sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics/xarxes lèxiques) 
Reformulació. Paràfrasi i aclariments:孛韋岏＄縉35/牡35碆犖韋;
Èmfasi ⓔ麹′韋″;
 mitjançant els pronoms interrogatius 
 amb  韋
 amb l’adverbi 孛
 la construcció 韋;35
 Expansió temàtica 
 Enumeració, seqüenciació temporal: ヘ/砿;孛;＄憩;Ⅵ醸;＄羇;＄
ヘ梘;ヘ梘＄ゔヘ;ゔы;ゔメ;榰鶫;  
 Exemplificació訒洛岏＄訒洛
 Al.lusions, referències, cites i evocacions 嵐嵐岏;
 Definicions: 孛韋岏;
 Contrast:ュ棙＄汚韋;
 Introducció de subtemes 榰鶫＄姿レ... 
 Personalització, comentaris personals:奧;│岏
 Digressió:榺韋ヘ洩圭賢岏＄縉淫怍7/12圭麹35慎
 La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text 
Connectors textuals (elements que marquen les relacions lògiques dins del text. 
Senyalen la relació entre idees, frases i paràgrafs...): 
 Addició, suma :ュ汚;姿レ＄姿レ
 Contrast, oposició, objecció: ュ棙＄汚韋;
 Finalitat. Resultat, consequència... 罕印
 Causa, motiu: ;＄頓δ;
 Condició: ;35埏＄孛;＄洛┹/こ゚韋;滕/孛;

1.3.3.  Conclusió del discurs 
Indicació de tancament textual畏厄/榺尞孛怍穀榺圭＄印醸賢怍慎＄裸х＄  
孛岏穀榺圭慎＄;

1.3.4.  Discurs oral: Iniciació, manteniment i seguiment (recursos específics) 
 Paper de les persones interlocutores: demostració de la comprensió, petició 
d’aclariments, etc.  
岪賢岏ヘ淟!, 奧х＄牡岏滕奧＄縉霽28х＄;
 Recursos dilatoris: ús de mots falca 裸＄57＄牡つ＄;
 L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. 
 Sons 線＄琢;
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1.3.5.  La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació 
 L’ordenació en paràgrafs (esp. en textos breus). El punt i seguit i el punt i a part: 
9┛:

 Els signes d’exclamació, interrogació. 
 Guions i cometes en la transcripció de diàleg. 
 Les comes, en oracions subordinades, llistes ′diferència d’ús entre  “,” i “┚”″
 Altres convencions: punts suspensius ′;;″
 Guions i parèntesis, per informacions addicionals o aclaratòries

2. Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral  

2.1.1.  Descripcions de persones, llocs, imatges,... 
2.1.2.  Narracions de fets concrets i d’experiències. 
2.1.3.  Instruccions bàsiques: indicacions per anar a un lloc. 
2.1.4.  Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys i 
companyes; a la feina/escola i a l’entorn habitual (botigues, restaurants…), en 
situacions de la vida quotidiana. 
2.1.5.  Converses telefòniques (breus) de caràcter social, (situacions molt bàsiques de 
la vida quotidiana). 

2.2.  Expressió  i interacció escrita. 

2.2.1.  Descripcions de persones, llocs, imatges,... 
2.2.2.  Narracions de fets concrets i d’experiències. 
2.2.3.  Instruccions bàsiques: indicacions per anar a un lloc. 
2.2.4.  Cartes informals. Notes i postals. Missatges per correu electrònic… 
2.2.5.  Anuncis breus. Respostes a anuncis breus. 
2.2.6.  Contribució a pòsters i material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup 
d’oci… 
2.2.7.  Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): cançons, poemes. 

2.3.  Comprensió oral 

2.3.1.  Documents àudio i audiovisuals (textos molt breus i senzills de situacions 
habituals de la vida quotidiana preparats per a la classe). 

2.4.  Comprensió escrita 

2.4.1. Notes, postals, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana. 
2.4.2. Horaris de transports públics i altres.  
2.4.3. Anuncis breus sobre temes relacionats amb situacions de la vida quotidiana. 
2.4.4. Cançons i poemes, breus i senzills, i lectures graduades. 
2.4.5. Textos curts de diaris o revistes, sempre que el tema sigui conegut i el text 
estigui adaptat o es tracti de localitzar una informació específica o extreure’n una idea 
molt general. 
2.4.6. Alguns enunciats d’exercicis i d’exàmens o explicacions gramaticals. 
2.4.7. Documents icònics (quadres, gràfics…). 
2.4.8. Documents diversos (gràfics, d’àudio o vídeo) amb suport electrònic: Internet ... 

2.5. Mediació oral i escrita 
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9┛:



 ′ ┚ ″

 ′;;″



2.5.1. Fer d’intermediari/ària (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula, entre el 
professorat i un o més companys i companyes; entre un text orals i escrits i els 
companys i companyes (per exemple: traducció o reformulació); i al carrer, entre les 
persones interlocutores que no es poden entendre directament.  
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells i fulletons informatius, breus i senzills.  

C.  Competència lingüística. 

1.  Lèxic i aspectes semàntics 

1.1 Repertoris lèxics i utilització adequada dels mateixos (producció i comprensió) en 
els contextos a que es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.

1.2. Famílies lèxiques 
 Sinònims ュ棙/詔韋/汚韋;
 Antònims 圾/A＄弥/婀＄槑/楆;
 Mots polisèmics: 嬥＄拴  ;
 Homònims: homòfons ′jiàn ◓＄烏＄棋;″ i homògrafs  (huダ嬥 flor ＄嬥 gastar) 
 Homomorfes: ser aficionat  ′hào 裸″＄bo/ bé′h越o裸″      

1.3. Paraules compostes i derivades: 
 Gentilicis く゚む73——く゚む73以＄Ο肉——Ο肉以;
 Prefixos ゔヘ＄ゔы＄ゔメ;
 Sufixos 鎖旌/游旌/櫻タ旌/擺●旌＄翠啀/…啀/ュ啀;

1.4. Préstecs i mots d’origen estranger 
 Ús d’equivalències fòniques (amb caràcters) per la transcripció de paraules 
estrangeres (shダfダ }晶 sofà,  qi越okèlì 擽敬察 xocolata) 

1.5. Dites i refranys ′9穀鎖喃穀鎖＄鵃1つ嬥;″
1.6. Locucions fixes: ゝх＄痁概＄廹s湈＄鬱qべ＄¢倦O＄麹團鏞＄奧ュ
𪆐;

2.  Morfosintaxi 

Elements constituents de l’oració 

2.1.  El substantiu 

2.1.1. Tipus de substantius:  
 propis i comuns 
 concrets i abstractes 
 de temps (畏桿＄畏厄＄霽桿＄婀隸…) 
 de posició amb o sense sufixos ( モ＄ャ＄モ螞＄モ梘＄ャ螞＄ャ梘＄ヴ鑷┚
漆鑷＄ …) 
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2.1.2. Morfologia del substantiu:  
 noms simples monosíl·labs i bisíl·labs (峺＄以＄1＄磷琄＄㎎控＄負蒸……) 
 noms amb prefixos ′欿劣＄鎖旌＄鎖29累＄婀瑠＄婀喨...″
 noms amb sufixos    (翠啀＄…啀＄麌愈＄G愈＄蒸喃淫＄鵺招淫＄櫻タ旌＄  
游旌＄亻炊＄蔵迨炊＄Ŭ歲…) 
 reduplicació del substantiu (dos tipus: 靼靼＄嵐嵐┚膳膳  o bé 以以＄厄厄 , 
ъъ…) 

2.2. Els determinants 
2.2.1. Demostratius: 榺＄𤎼 .  榺/𤎼 + classificador + substantiu 
2.2.2. Possessius: forma possessiva + substantiu (縉35Ц＄井35敺…) 
2.2.3. Classificadors: 
 nominals (Μ＄胥＄殳＄麝＄桷鑷Ω＄穴宀, 形＄㆛＄紅＄7/12＄狛＄
輿＄奧＄采＄ …) 
 verbals ′尞＄淟＄豚,   ャ＄…″

2.2.4.Quantificadors: 
 Numerals cardinals ( 守＄29＄朱＄ミ＄囲…) i ordinals ′ゔヘ＄ゔы＄
ゔメ＄…″
 l’ús de ы  i  Ζ
 números imprecisos: mitjançant la juxtaposició ′ヘΖ桿＄メ┚惇朱以;″
 mitjançant adverbis d’aproximació (弥穴＄攀醤＄攴ュ籾＄モャ) 
 expressió de l’excés ′守籾以＄ヘ29阿守籾;″
 D’altres : (酒＄籾＄ヘ7/12圭,  茜,…)

Posició: 縉35𤎼メ瑤脈よ啀┛

2.3.  Els pronoms 

2.3.1. Els pronoms personals ′縉＄牡＄痳＄井＄翼＄噪＄縉淫＄牡淫＄井淫＄    
翼淫＄翼淫) 
2.3.2. Ús de la partícula estructural 35: formes possessives (pronom personal +35, nom 
comú +35, nom propi +35) 
2.3.3. Els interrogatius: ′廹＄夷σ＄爰σ＄爰σ珊＄措圭/措紒＄喉＄籾婉＄  
δ夷σ＄措＄措茜＄夷σ隸官″

 diferència d’ús dels pronoms interrogatius 喉 i籾婉. 

2.3.4. El pronom reflexiu : 鬘收
2.3.5. Pronoms enumeratius: シシ
2.3.6. Els determinants com a pronoms : demostratius′榺＄𤎼, 榺茜＄𤎼茜＄  
榺紒＄𤎼紒＄榺圭＄𤎼圭＄榺洩圭＄𤎼洩圭＄榺Μ隸官＄𤎼Μ隸官) 
 indefinits (ús dels pronoms interrogatius per l’expressió  d’indefinició : 廹   
畐/П′ュ″＄夷σ畐/П  ′ュ″＄措Μ畐/П′ュ″＄措圭/措紒畐/П′ュ″…″
    
2.3.7. D’altres: 鶫35＄鶫茜＄弥垤＄薰

2.4.  L’adjectiu

2.4.1. Tipus d’adjectius: que descriuen la forma (弥＄婀＄'03;); que descriuen la 
qualitat′裸＄剥＄虎＄48＄奧＄凘;″; que descriuen l’estat d’un moviment o d’una 
acció ′焙＄窿＄{殳＄?豪＄đよ＄11欤欤;″
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 峺＄以＄1＄磷琄＄㎎控＄負蒸

 ′欿劣＄鎖旌＄鎖29累＄婀瑠＄婀喨 ″

 翠啀＄…啀＄麌愈＄G愈＄蒸喃淫＄鵺招淫＄櫻タ旌＄

游旌＄亻炊＄蔵迨炊＄Ŭ歲

 靼靼＄嵐嵐┚膳膳 以以＄厄厄

ъъ

榺＄𤎼 榺𤎼

縉35Ц＄井35敺

 Μ＄胥＄殳＄麝＄桷鑷Ω＄穴宀 形＄㆛＄紅＄7/12＄狛＄

輿＄奧＄采＄

 ′尞＄淟＄豚 ャ＄ ″

 守＄29＄朱＄ミ＄囲 ′ゔヘ＄ゔы＄

ゔメ＄ ″

 ы Ζ

 ′ヘΖ桿＄メ┚惇朱以;″

 弥穴＄攀醤＄攴ュ籾＄モャ

 ′守籾以＄ヘ29阿守籾;″

 酒＄籾＄ヘ7/12圭 茜

縉35𤎼メ瑤脈よ啀┛

′縉＄牡＄痳＄井＄翼＄噪＄縉淫＄牡淫＄井淫＄

翼淫＄翼淫

35 35

35 35

′廹＄夷σ＄爰σ＄爰σ珊＄措圭措紒＄喉＄籾婉＄

δ夷σ＄措＄措茜＄夷σ隸官″

 喉 籾婉

鬘收

シシ

′榺＄𤎼 榺茜＄𤎼茜＄

榺紒＄𤎼紒＄榺圭＄𤎼圭＄榺洩圭＄𤎼洩圭＄榺Μ隸官＄𤎼Μ隸官

 廹

畐П′ュ″＄夷σ畐П ′ュ″＄措Μ畐П′ュ″＄措圭措紒畐П′ュ″ ″

鶫35＄鶫茜＄弥垤＄薰

弥＄婀＄'03;

′裸＄剥＄虎＄48＄奧＄凘;″

′焙＄窿＄{殳＄?豪＄đよ＄11欤欤;″

2.4.2. Morfologia de l’adjectiu : el gènere (alguns substantius poden dur els següents 
adjectius per marcar el gènere: ヰ＄慾″; el grau superlatiu amb鵝◇井鵝'0335 i amb 
┞х◇井'03健┞х

2.4.3. L’ús de la partícula estructural35 i l’adjectiu (鑄Ц/鑄35Ц＄裸つ35  
日＄档伍35よ啀＄喨啀淫覇體體声声35网啀紒嬉札嶧;) 
2.4.4. L’adjectiu utilitzat com complement circumstancial i la partícula estructural 芭
′井ボ僊芭豚ヂ縉淫35捓佳″

2.4.5. La duplicació de l’adjectiu monosíl·lab(AA 弥弥＄焙焙) i bisíl·lab   
(AABB 档档伍伍＄ボボ僊僊) 
2.4.6. Substantivació de l’adjectiu amb la partícula estructural35′2835韋縉35″

Posició◇陟网啀＄焙鵃＄井渤'03＄榺烏Ť鶤脈

2.5.  El verb 

2.5.1. Tipus de verbs: 
 verbs monosíl·labs ′榛＄つ＄9;″i bisíl·labs ′叡甃＄梗晶;″           
 verbs transitius, ditransitius (amb dos  objectes: 逃＄醫, 陣勌, 捓, 櫲) i intransitius;  
verbs d’acció′常＄つ＄榛;″  
 verbs d’activitat mental′嘆岦＄33＄瞎＄无鷦＄s湈;″   
 verbs d’estat que expressen canvis o desenvolupament de processos (分蔽＄  
鬱臨＄聴槇, ナ＄渼) 
 verbs direccionals  (モ＄ャ＄棙＄豚＄│＄唱) 
 verbs formats de verb+objecte ✂浄卣  (常斧＄問㆒,  ýı＄怍埏＄聴侖＄
勘繯＄ę侖＄✂侖＄訷ヲ＄岪團＄櫲協同組合;) 

2.5.2. El verb 韋
2.5.3. El verb 鶫
2.5.4. El verb 覇   
2.5.5. Els verbs modals (忘＄詔忘＄棗妋＄洩＄こ゚＄瞎＄詔印＄濔鼛＄滕) 
2.5.6. La duplicació del verb monosíl·lab( AA /Aヘ A  つつ/つヘつ), del verb bisíl·lab′ABAB
叡甃叡甃″i dels verbs formats de (verb+objecte ✂浄卣) (AAB  釐釐橳＄真真厄) 
2.5.7. Expressió del temps present, passat i futur amb substantius de temps i adverbis 
2.5.8. L’aspecte 
 l’aspecte progressiu amb els adverbis 橫＄覇＄橫覇  i la partícula modal瑞   
 l’aspecte duratiu d’una acció amb la partícula aspectual ヌ
 l’aspecte perfectiu amb la partícula aspectualх  
 el futur pròxim amb こ゚;;х ＄焙こ゚;;х ＄孛こ゚;;х   
 expressió de l’experiència passada amb la partícula aspectual 棙

2.5.9. Veu activa 
2.5.10. Els complements del verb: 
 el complement resultatiu ( 嚶＄◓＄鬱＄洩, 粤＄横＄穀＄覇＄ヌ＄
奧＄凘＄裸＄ボ僊＄档伍＄籾＄䆴＄剥＄掲, 蛄)  
 el complement de grau 
 el complement de quantitat (durada,  freqüència…) 
 el complement direccional simple 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092148

Disposicions

2.6. Les partícules 

2.6.1. Les partícules estructurals i usos: 35＄滕＄芭
2.6.2. Les partícules aspectuals  i usos:х ＄ヌ＄棙  
2.6.3. Les partícules modals i usos: 
′х , 慎″
 partícules  modals interrogatives ′織＄瑞＄慎＄他″

2.7.  Les preposicions  

2.7.1. Locucions preposicionals fixes 緯;;穀＄𠥼/蒸/声;;ヘ𪆐) 
2.7.2. Funcions:  
 expressen el temps, lloc o direcció (覇＄緯＄湫＄埴) 
 indiquen l’objecte′𠥼＄蒸＄逃, 胥″
 indica la comparació ′訒″
 la distància d’espai o de temps′✂″

2.7.3. Estructura del sintagma preposicional ′𠥼縉岏＄埴漆鵃＄覇井35垤榛醽
Б＄逃井弦革＄緯弥喃│＄;″

2.8. Els adverbis  

2.8.1. Tipus d’adverbis: 
 de temps ′攸誕＄羇＄孛, 砿＄1モ, ヘU,  羇＄孛＄橫＄緯│″
 de grau ′役＄螌曰＄訒暒＄ⓔ麹＄┞″
 d’extensió ′畐＄蕉＄ヘ𪆐＄ヘ件＄ヘ7/12圭″
 de freqüència ′彰＄賢＄榰＄П＄曰曰＄誕曰＄獪韋＄;″
 de negació i afirmació′ュ＄¢＄麹＄ヘ圀″
 de mode o to ′攴7/12圭＄弥㎤＄詔忘＄弥穴＄П佟＄喉ω;″

2.8.2. Morfologia d’alguns adverbis (adjectiu +芭) 
2.8.3. Alguns adverbis que poden precedir el subjecte ′П佟) 
2.8.4. Locucions adverbials′窿窿芭＄𣇵𣇵芭＄裸裸芭, 彰も彰~芭;″

L’oració 

2.9.  L’oració simple 

Estructura de l’oració 

2.9.1. L’oració bimembre (subjecte + predicat) 
 l’oració de predicat verbal′縉擺屋＄縉喃Р-𡢽＄膳膳櫲縉ヘ丑協同組合89＄  
井ýı;″  
 oracions amb un predicat verbal especial: l’oració amb 韋; l’oració amb 鶫; l’oració 
amb 覇;  l’oració amb 胥′només v +穀 / v +覇″; l’oració amb construccions verbals 
amb sèrie; l’oració amb element de doble funció. 
 l’oració de predicat adjectival ′翼渤ɚ鮎＄井'03＄縉B…″
 l’oració de predicat nominal ′畏厄阿鶇阿障＄縉淫守潔嵌…″
 l’oració de predicat amb construcció (subjecte-predicat) ′井Μ啀渤'03＄  
井寽翁裸…″
 l’oració comparativa l’expressió de la comparació amb la preposició 訒◇  
井訒縉'03＄井ュ訒縉'03); 
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35＄滕＄芭

х ＄ヌ＄棙

′х 慎″

 ′織＄瑞＄慎＄他″

緯;;穀＄𠥼蒸声;;ヘ𪆐

 覇＄緯＄湫＄埴

 ′𠥼＄蒸＄逃 胥″

 ′訒″

 ′✂″

′𠥼縉岏＄埴漆鵃＄覇井35垤榛醽

Б＄逃井弦革＄緯弥喃│＄;″

 ′攸誕＄羇＄孛 砿＄1モ ヘU 羇＄孛＄橫＄緯│″

 ′役＄螌曰＄訒暒＄ⓔ麹＄┞″

 ′畐＄蕉＄ヘ𪆐＄ヘ件＄ヘ7/12圭″

 ′彰＄賢＄榰＄П＄曰曰＄誕曰＄獪韋＄;″

 ′ュ＄¢＄麹＄ヘ圀″

 ′攴7/12圭＄弥㎤＄詔忘＄弥穴＄П佟＄喉ω;″

芭

′П佟

′窿窿芭＄𣇵𣇵芭＄裸裸芭 彰も彰~芭;″

 ′縉擺屋＄縉喃Р-𡢽＄膳膳櫲縉ヘ丑協同組合89＄

井ýı;″

 韋 鶫

覇 胥′ 穀 覇″

 ′翼渤ɚ鮎＄井'03＄縉B ″

 ′畏厄阿鶇阿障＄縉淫守潔嵌 ″

 ′井Μ啀渤'03＄

井寽翁裸 ″

 訒◇

井訒縉'03＄井ュ訒縉'03

 anteposició de l’objecte per emfatitzar (悞┹縉常х＄Ц¢つ瑞;) 

2.9.2. L’oració unimembre 
 l’oració sense subjecte o impersonal′ャ簉х＄x覇モ嶧…″
 l’oració d’una sola frase o paraula ′2/7≦＄よ裸つ≦″
 l’oració el·líptica (necessita d’un context  clar o hi ha un ajut gestual:𤎼圭＄  
縉＄ュ唱;) 

2.9.3. Declarativa afirmativa i negativa 
 L’ús de ュ i l’ús de ¢ en l’oració negativa 

2.9.4. Interrogativa 
 amb la partícula modal 織
 amb un pronom interrogatiu 
 l’interrogació afirmativa-negativa 
 l’interrogació alternativa amb la conjunció 榰韋
 amb 韋ュ韋
 amb la partícula modal 瑞
 amb l’adverbi 籾

2.9.5. Exclamativa  
 usos dels adverbis de grau ′よ＄役;;х″

2.9.6. Imperativa afirmativa i negativa 
 omisió del subjecte 
 ús del verb 岪
 amb els adverbis 麹＄ュこ゚ per la forma negativa 

2.9.7. Modificacions de l’estructura 
 anteposició de l’objecte 

2.10. L’oració composta 

2.10.1. La subordinació 

 Causals ′頓δ;;罕印″
 Hipotètiques ′洛┹;;＄孛;＄こ゚韋;;＄孛;″
 Adversatives (;;＄汚韋＄;;＄詔韋＄ュ棙;) 

2.10.2. La coordinació 

 Oracions conjuntives o associatives (П＄彰;;彰＄ヘ梘;;ヘ梘＄) 
 Oracions successives (憩;;Ⅵ醸; Ⅵ醸; ヘ;;＄孛;; 榰  ; 孛  ; 羇) 
 Oracions progressives (姿レ; ュ汚;;姿レ; ;;＄榰;) 
 Oracions alternatives ( 縻歲;;縻歲;ュ韋;;孛韋;) 

3.  Ortografia i aspectes gràfics 

3.1.  Els caràcters (formes simplificades) 

3.1.1. Formació i regles d’escriptura 
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 Els radicals  
 Tipus  de traços 
 Ordre d’escriptura dels traços. Regles bàsiques 

3.1.2. Els signes de puntuació (tots) 
 diferència entre “＄” i  “ ┚” 

4.  Fonètica i fonologia 

Representació gràfica de fonemes i sons mitjançant el sistema de transcripció fonética 
Pinyin. 

4.1. Sons i fonemes vocàlics i les seves combinacions (diftongs, triftongs)  

 a [ ], o [],  e [],  i [], u [ ],  ü [] , er [] 

 ai, ei, ao, ou 
 ia, ie, iao, iou, ian, iang, in, ing, iong 
 ua, uo, uai, uei, uan, uen, uang, ueng 
 üe, üan, ün

4.2.  Las semivocals 

 w [] s’anteposa a la grafia u i les seves  combinacions, quan forma  una síl·laba per 
sí sola (wu, wa, wei…) 
 y  [ ] s’anteposa a les grafies i, ü, i les seves combinacions quan formen una síl·laba 
per sí soles ( yi, ying, yuan ,yun...) 

4.3.  La vocal retroflexa  /er/ i el seu ús. 

4.4.  Tres fonemes per a una mateixa grafia: 
 i ________ [] , [] ,  [] 

 j, q, x + i ____ [] 
 z, c, s + i ____ [  ] 
 zh, ch, sh + i__[ ] 

4.5.  Canvi de grafies: 
 iou ______iu 
 uei ______ ui 
 uen______un 

4.6.  Sons i fonemes consonàntics i les seves combinacions 
 b [ ],  p [ ’], m [ ],  f []  
 d [] ,  t  [’],  n [], l [] 
 g [] ,  k [’] , h [] 
 z [],  c [ ’], s [] 
 zh [],  ch [’],  sh [] , r [  ] 
 j [], q [’] , x [ ] 

4.7.  La síl·laba 

La síl·laba està formada per una consonant inicial i una o més vocals finals. Sobre la 
vocal hi col·loquem el to (M越 )
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Les paraules en xinès modern tenen tendència a ser bisíl·labes. 
 Regles de col·locació dels tons en vocals dobles i triples. 

4.8.  Els tons i la seva representació gràfica 
Existeixen quatre  tons en xinès modern: 
 1er to (55)  ________ ( ˉ )
 2n to (35) __________( ´ ) 
 3er to (214)________ ( ˇ  ) 
 4t to (51)__________ ( ` ) 
 El to neutre  
El to neutre no posseeix cap representació gràfica. Es tracta d’un to més breu. 
No apareix mai en la primera síl·laba. 
 Canvi de to del caràcter ヘ y┆
 Canvi de to del caràcter ュ bù  
 Canvi del tercer to a semitercer to 
 Canvi del tercer to a segon to 

4.9.  Entonació de les oracions declaratives, interrogatives, exclamatives. 
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Annex III

Nivell intermedi

Objectius

Objectius generals

Adquirir l’habilitat o capacitat de: 

1. Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en 
situacions d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal.
2. Identificar les característiques principals de la llengua objecte d’aprenentatge per 
contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s’escaigui. 
3. Optimitzar les  oportunitats d’exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les 
que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, per ampliar i 
consolidar els coneixements de l’idioma, dins i fora de l’aula.
4. Ampliar les estratègies comunicatives i  d’aprenentatge adquirides en el nivell 
anterior.
5. Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés 
d’aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits.
6. Prendre consciència que l’aprenentatge d’una llengua demana voluntat i dedicació, i 
requereix un treball constant i sistemàtic.

Objectius per destreses

1. Expressió i interacció oral

Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant 
els punts importants amb força precisió.
Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre 
temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i 
d’aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar 
sentiments.

2. Expressió i interacció escrita

Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes 
generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa. 
Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats 
adequats a cada tipus de text.  

3. Comprensió oral

Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment 
identificables en textos orals, sobre temes generals, en  llenguatge estàndard articulat 
amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara. Comprendre l’essencial de 
textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i 
del seu interès. 

4. Comprensió lectora

Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa 
longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.
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Competències generals 

A. Actituds 

Els estudis sobre l’aprenentatge i l’adquisició de llengües donen una gran importància 
als factors psicològics i afectius en el procés d’aprenentatge de la llengua i de la 
cultura que aquella representa. Aquests factors exerceixen la màxima influència en 
l’èxit o fracàs de l’aprenentatge de la llengua i de les relacions interculturals en què es 
participa. 

Una actitud és una disposició d’ànim que s’aprèn, tot i que de vegades estigui 
estretament relacionada amb trets de la personalitat. Per això, el professorat haurà 
d’esmerçar temps i esforços per ajudar l’alumnat a reconèixer el pes de les actituds en 
el procés d’aprenentatge, a identificar les pròpies, i treballar en el desenvolupament de 
les adequades per aconseguir l’èxit en l’aprenentatge.

1.  Actituds que afavoreixen l’èxit de l’aprenentatge

• Reconeixement del fet que cada persona és protagonista del seu aprenentatge i 
n’ha d’assumir la gestió i la responsabilitat.
• Valoració de l’autoestima, la responsabilitat personal, l’esforç, la concentració, la 
voluntat i les pròpies capacitats.
• Valoració de la motivació, la curiositat i l’obertura cap a nous coneixements.
• Interès per manifestar creativitat i imaginació, i per experimentar.
• Reconeixement dels diferents estils d’aprenentatge, i predisposició a aprendre i 
adoptar els que millor hi escaiguin.
• Interès per adquirir autonomia en el procés d’aprenentatge.
• Superació de l’ansietat davant les noves experiències.
• Interès per desenvolupar constància i mètode de treball.

2.  Actituds que afavoreixen el procés d’aprenentatge d’una llengua

• Valoració de l’aprenentatge d’una llengua com a eina de desenvolupament 
personal.
• Valoració de la importància de conèixer una llengua estrangera per als estudis i la 

feina. 
• Consciència del fet que l’aprenentatge d’una llengua requereix motivació, esforç i 
voluntat.
• Definició de les necessitats i els interessos personals a l’hora d’aprendre una nova 
llengua.
• Establiment d’objectius assumibles i observables a curt termini.
• Aprofitament dels coneixements i les experiències de què es disposa, tant 
lingüístiques com no lingüístiques, com a mitjà per facilitar l’adquisició dels nous 
coneixements.
• Reconeixement de la utilitat de transferir els coneixements i les estratègies 
d’aprenentatge d’una llengua a una altra.
• Disposició a experimentar i a intentar activar els recursos i les estratègies de què es 
disposa.
• Reconeixement del fet  que l’error és necessari per aprendre. 
• Valoració de l’enriquiment personal que suposa la relació amb la resta de l’alumnat i 
el professorat.
• Reconeixement del fet que el treball en grup i cooperatiu dóna l’oportunitat 
d’experimentar i de comunicar-se en la llengua que s’aprèn. 
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• Valoració de l’adquisició d’estratègies que poden ser transferibles a altres 
aprenentatges.
• Interès per comunicar-se i expressar-se oralment i per escrit amb persones que 
parlen la llengua objecte d’aprenentatge. 
• Consciència de la importància de la forma en la interacció, per tal d’expressar-se 
amb correcció i precisió .
• Consciència de la importància d’adequar els continguts de l’actuació oral o escrita al 
context comunicatiu en què aquesta es produeix. 
• Consciència de la importància de l’avaluació com a instrument que permet regular 
el procés d’aprenentatge.
• Consciència de la importància de l’autoavaluació com a mitjà d’avaluació i gestió del 
propi procés d’aprenentatge.
• Consciència de la importància de la utilització de les noves tecnologies com a mitjà 
d’aprenentatge i d’intercanvi lingüístic i cultural.
• Consciència de la importància d’aportar els coneixements lingüístics propis, com a 
persona mediadora, en situacions en què persones de diferents llengües necessiten 
comunicar-se i no disposen d’una llengua comuna. 

3.  Actituds que afavoreixen l’adquisició d’una consciència intercultural

• Valoració positiva de les diferències culturals com a font d’enriquiment i creixement 
personal.
• Anàlisi crítica de les pròpies valoracions d’altres cultures.
• Reconeixement de la dificultat, i de vegades la impossibilitat, de comparar realitats 
culturals diferents.
• Superació dels prejudicis i estereotips sobre les cultures i els pobles.
• Acceptació de l’alteritat i la diferència: respecte i tolerància.
• Valoració de l’enriquiment i creixement personal que suposa el contacte amb 
persones d’altres cultures.
• Valoració de la llengua com a vehicle d’expressió d’una realitat social i cultural, de 
les seves creences i valors.

B.  Competència sociocultural

El coneixement de la societat i de la cultura de la comunitat o comunitats en què es 
parla la llengua objecte d’estudi és un aspecte del coneixement del món que té 
especial rellevància en el context de l’aprenentatge d’una llengua, ja que és probable 
que no formi part de l’experiència prèvia de l’alumnat o que el seu coneixement estigui 
deformat pels estereotips. 

Aquest coneixement, conjunt de creences i valors que conformen la identitat dels 
individus i dels pobles, configura una manera de veure i d’entendre el món i incideix en 
la forma de comunicar-se amb els altres. Caldrà desenvolupar en l’alumnat una 
consciència intercultural que li permeti fer-se conscient i interpretar les situacions de 
comunicació i les convencions socials amb què es trobarà en els seus intercanvis 
interculturals.

A continuació es llisten els àmbits que poden estar relacionats amb els trets distintius 
de la societat i la cultura de la llengua que s’estudia.

Vida quotidiana

• hàbits alimentaris: dieta, horaris, comportament a taula, etc.,
• horaris i hàbits de treball,
• vacances i festes,
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• activitats de lleure.

Condicions de vida 

• el nivell de vida (diferències regionals, ètniques i de grup social),
• l’habitatge,
• les prestacions socials (educació, sanitat, pensions...),
• paisatge i clima,
• trets socioeconòmics (agricultura, ramaderia, pesca, indústria, comerç, turisme, 

banca, noves tecnologies...).

Relacions interpersonals

• estructura familiar i relacions de parentiu,
• relacions entre generacions,
• relacions entre homes i dones,
• relacions a la feina,
• estructura de la societat (grups socials, partits polítics, institucions religioses…).
• relacions amb les institucions (administració, policia...),
• relacions entre diferents comunitats,
• relacions entre grups polítics i religiosos.

Valors i creences

• cultura i tradicions,
• història i identitat nacional,
• estructura social i canvis que s’hi produeixen,
• institucions, política, seguretat, 
• religió,
• altres cultures i grups socials (països estrangers, turistes, immigrants),
• manifestacions artístiques (literatura, arts plàstiques...),
• sentit de l’humor.

Llenguatge corporal

• gestos i postures,
• expressions facials,
• contacte visual,
• contacte físic i proxémica.

Convencions socials (normes de cortesia)

• puntualitat,
• indumentària,
• regals,
• celebracions (festes familiars, tradicionals...),
• visites (durada, acomiadament...),
• conversa (actituds, convencions i tabús),
• actes de caràcter social (enterraments...).

Comportaments rituals 

• pràctiques religioses i ritus,
• naixements, casaments, enterraments,
• actitud de l’audiència en espectacles i cerimònies,
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• celebracions, festivals, balls, etc.

C.  Continguts nocionals  

El llistat següent de continguts nocionals inclou els conceptes bàsics a partir dels quals 
es desglossaran les subcategories corresponents amb els seus exponents lingüístics 
per nivell.

Entitats: 

• expressió de les entitats i tot allò que hi fa referència.
Propietats: 
• existència, 
• quantitat,
• qualitat,
• valoració.
Relacions: 
• espai (ubicació absoluta i relativa en l’espai); 
• temps (situació absoluta i relativa en el temps);
• estats, processos i activitats (aspecte, modalitat, participants i les seves relacions); 
• relacions lògiques (entre estats, processos i activitats): conjunció, disjunció; 
oposició; comparació; condició; causa; finalitat; resultat;
• relacions temporals (anterioritat, simultaneïtat, posterioritat).

D.  Estratègies i habilitats lingüístiques

1.  Estratègies comunicatives per a l’ús de la llengua 

Tant en l’ús de la llengua per part dels nadius i de les nadives com en el procés 
d’aprenentatge, les persones (nadius o aprenents) realitzen actes comunicatius en les 
diferents habilitats lingüístiques (parlar, escoltar, escriure o llegir) i posen en 
funcionament diferents estratègies de comunicació.   

Les estratègies són un mitjà que la persona usuària d’una llengua utilitza per mobilitzar 
i equilibrar els recursos de què disposa per tal de respondre a les exigències 
comunicatives de la situació i assolir amb èxit un objectiu concret. La utilització 
d’estratègies comunicatives no s’ha d’interpretar com una manera d’esmenar 
carències lingüístiques o de comunicació, sinó com l’aplicació d’uns principis 
metacognitius: planificació, execució, avaluació i reparació, a les diferents formes de 
les habilitats comunicatives: la recepció, la producció, la interacció i la mediació.

El progrés en l’aprenentatge d’una llengua s’evidencia per la capacitat de l’aprenent de 
dur a terme actes comunicatius i utilitzar estratègies comunicatives. 

1.1.  Estratègies de recepció (oral i escrita)

Planificació
• Identificació del context en què es produeix la situació comunicativa i presa de 
consciència dels coneixements previs que se’n tenen.  
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 
comunicatives.
• Adequació del tipus d’audició o lectura (comprendre el sentit general, buscar una 
informació específica, etc.) a les diferents intencions de la persona oient o lectora, i a 
la funció i tipologia del text.

Execució 
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• Deducció, inferència i formulació d’hipòtesis a partir d’idees, preconceptes i 
coneixements previs.
• Confirmació d’hipòtesis a partir de la interrelació i d’elements significatius del text.
• Comprensió global, selectiva, exhaustiva, interpretativa.

Avaluació i reparació
• Verificació o reformulació d’hipòtesi. 

1.2.  Estratègies de producció (oral i escrita)

Planificació
• Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es 
produeix la situació comunicativa  i avaluació dels propis coneixements del món. 
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 
comunicatives.
• Adequació del text (oral o escrit) al destinatari (funció del text, àmbit i canal, 
registre, estructura i cohesió del discurs...).
• Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles (augment o 
disminució de la complexitat de la tasca i del discurs produït). 

Execució
• Composició i articulació del discurs, integrant elements verbals i no verbals al 
missatge. 
• Ús de fragments de discurs “prefabricats”, coneguts per la persona usuària que li 
donen seguretat.
• Ús d’estratègies d’evitació: valorar les dificultats de la tasca i els recursos de què es 
disposa per ajustar el missatge.
• Ús d’estratègies d’assoliment: provar noves expressions sense bloquejar la 
comunicació,  ajustant el nivell de la tasca a l’alça.
• Utilització de  tècniques per compensar mancances lingüístiques que produeixen 
interrupcions o bloqueigs de la memòria (mots per guanyar temps, paràfrasis, canvi de 
tema...)

Avaluació i reparació
• En l’expressió oral, valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs 
per aconseguir-lo, a partir de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que rep de 
l’audiència a través de la seva reacció oral, gestual o expressió facial.
• En l’expressió escrita, possibilitat de control de  la producció, tant des del punt de 
vista comunicatiu com lingüístic  (revisió, correcció...).

1.3.  Estratègies d’interacció (oral i escrita)

A més de les estratègies de recepció i comprensió indicades en els apartats anteriors 
en el cas de la interacció oral hi ha un tipus d’estratègies específiques d’aquesta 
habilitat referides al control que les persones interlocutores tenen del procés. Aquestes 
estratègies són les següents:

Planificació
• Previsió del tipus d’intercanvis possibles tenint en compte la informació que es 
comparteix i la nova informació que es vol donar o obtenir.
• Coneixement de les regles de la interacció oral (torn de paraula i distància física de 
les persones interlocutores).
• Coneixement de les regles de la interacció escrita d’acord amb la tipologia textual 
de què es tracti (notes, postals, cartes, correus electrònics).
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Execució
• Iniciativa i cooperació per tal de desenvolupar l’intercanvi.
• Capacitat de facilitar ajut i demanar-lo per clarificar possibles malentesos, repetint, o 
reformulant el que sigui necessari.

Avaluació i reparació
• Valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs per aconseguir-lo, a 
partir de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que facilita la persona 
interlocutora amb la seva reacció escrita o oral (gestual o d’expressió facial).

1.4.  Estratègies de mediació

Són les que utilitza la persona usuària de la llengua, que fa el paper de persona 
intermediària, en les activitats de mediació entre persones interlocutores que no es 
poden entendre directament, o entre un text oral o escrit i un parlant d’una llengua 
diferent a la dels textos. 

Les activitats de mediació són pel que fa a l’expressió i a la interacció oral:
• La interpretació simultània, diferida o consecutiva.
• La interpretació informal (visitants estrangers en el país de la llengua d’estudi, 
parlants nadius a l’estranger, situacions socials i transaccions per a amistats, 
familiars...).
Les activitats de mediació són pel que fa la l’expressió i a la interacció escrita:  
• Traducció especialitzada o literària.
• Resum de l’essencial d’articles de diaris, revistes...
• Reformulació de textos especialitzats per a no especialistes.

Planificació
• Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es 
produeix la situació comunicativa  i avaluació dels coneixements del món, tant els 
propis com dels de les persones entre les quals s’estableix la mediació.
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 

comunicatives.
• Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles i als de les 
persones per a les quals es fa la mediació (augment o disminució de la complexitat de 
la tasca i del discurs produït). 

Execució
• Composició i articulació del discurs, integrant al missatge elements verbals i no

verbals.
• Prendre consciència de les possibilitats i les equivalències de les dues llengües 
entre les quals es fa la mediació.

Avaluació 
• Comprovació de  la congruència entre els dos textos.
• Comprovació de  la coherència dels usos.

Reparació 
• Amb l’ajut de diccionaris.
• Amb l’ajut d’altres persones o fonts.

2.  Estratègies per a l’aprenentatge de la llengua

Les estratègies d’aprenentatge afavoreixen el procés d’aprenentatge propi en la 
mesura que, d’una banda, promouen que l’alumnat assagi amb els mitjans, les 
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tècniques i els procediments que li resultin més rendibles i, de l’altra, estimulen el 
desenvolupament de l’autonomia i del treball col·laboratiu, així com de la 
responsabilitat en l’aprenentatge. 

La capacitat d’aprenentatge també es pot concebre com la predisposició o l’habilitat 
per descobrir allò que és diferent, tant si es tracta d’una altra llengua, com d’una altra 
cultura, d’altres persones o de nous coneixements. Segons les persones aprenents, el 
saber aprendre pot incloure graus i combinacions de molts aspectes del saber ser, 
dels coneixements i del saber fer.
Les estratègies que s’enuncien a continuació segueixen els passos del procés 
d’aprenentatge d’una llengua i, encara que algunes d’elles poden formar part del 
bagatge conscient o inconscient de l’aprenent de llengües, en tots els casos es poden 
practicar i fer-les conscients per tal d’utilitzar-les i automatitzar-les per agilitar 
l’aprenentatge.

2.1.  Estratègies cognitives 

Reflexió sobre la comunicació i la llengua. Raonament sobre el fet comunicatiu i els 
elements d’una situació comunicativa.
• Presa de consciència i explicitació de coneixements sobre la comunicació i la 
llengua.
• Presa de consciència de com s’aprèn la llengua per afavorir el procés 
d’aprenentatge. 
• Formulació d’hipòtesis referides al significat, funció i/o ús de diferents elements o 
aspectes de la llengua. Raonament i verificació de les hipòtesis formulades.
• Deducció de les normes d’ús de la llengua estrangera per analogia amb les 
pròpies o a partir d’exemples contextualitzats.
• Aplicació dels coneixements sobre la llengua pròpia o altres de conegudes per 
facilitar el nou aprenentatge.
• Reconeixement de les diferències d’ús entre el codi oral i l’escrit i entre els diferents 
registres.

2.2.  Estratègies metacognitives  

Reflexió sobre el procés d’aprenentatge: 
• Apropiació de la terminologia necessària.
• Comprensió del paper de l’error.
• Utilització de tècniques d’estudi i altres eines de treball.
• Desenvolupament del propi estil d’aprenentatge.
• Desenvolupament de l’autonomia i control del propi procés d’aprenentatge. 
• Utilització de l’autoavaluació i la coavaluació com element de millora del procés. 

2.3.  Estratègies socioafectives  

Desenvolupament d’estratègies que permeten a l’aprenent valorar i reforçar la seva 
motivació per practicar la llengua i col·laborar amb d’altres per al seu aprenentatge.
• Acceptació de la comprensió parcial o superficial d’una situació comunicativa i 
mobilització dels recursos i tècniques disponibles per a sentir-se competent en el 
desenvolupament de tasques d’aprenentatge i comunicatives.
• Formulació d’objectius clars i possibles per reforçar la motivació.
• Presa de consciència de la importància dels companys i companyes com a font 
d’aprenentatge a classe i fora de classe.
• Capacitat d’oferir i demanar ajut per construir el propi coneixement.
• Predisposició a rebre la retroalimentació del professor sobre el procés 
d’aprenentatge.

• Aprofitar totes les ocasions possibles per establir contacte, fora de l’aula, amb la 
llengua que s’aprèn (contacte amb persones, lectures, audicions...).
• Capacitat de risc per experimentar amb els nous aprenentatges.
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Alemany

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar i argumentar una opinió; expressar acord i desacord; expressar una 
creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); predir;
suposar; valorar un fet (com a probable, improbable  o bé  aparent,...).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, ajut, 
demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 

informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una 
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invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i 
perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; expressar 
aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, 
respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les  
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra, la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells. 
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format. 
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral / llengua escrita; registre formal / informal; neutre;
varietat estàndard / no estàndard.
1.1.5. Tema: Enfocament i contingut. 

1.2.  Coherència textual 
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El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant. 
1.2.2. Estructuració del contingut.
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte): Entschuldigung; Kann ich kurz mit Ihnen 

sprechen?
• Introducció del tema: Also; nun; nun ja; Es geht um die Frage, ob...; Das Thema ist; 

erst einmal.

• Tematització: recursos sintàctics i lèxics (marcadors del discurs): übrigens, was ich 
sagen wollte...
1.3.2. Desenvolupament del discurs 
Desenvolupament temàtic.
Manteniment del tema 
• Coreferència: Anàfora, catàfora i dixi.
• Ús de l’article i pronoms demostratius: Es regnete den ganzen Tag und das war ein 
Problem.
• Concordança de temps verbals: Ich sah ihn erst, nachdem der Zug abgefahren war.
Oracions coordinades i subordinades: ús de les oracions compostes com a element de 
desenvolupament temàtic.
• El·lipsi del verb i subjecte.
•Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics/xarxes 
lèxiques).
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments.
Expansió temàtica: ús de marcadors textuals amb funcions diverses:
• Exemplificació: wie zum Beispiel, wie...
• Definicions: was bedeutet, dass...
• Enumeració, seqüenciació temporal: erstens, zweitens,; als erstes; schlieβlich, 

endlich, am Ende...

• Reforç. Precisió / matisació: Ich meine damit, das heiβt, nämlich...
• Contrast: andererseits, auf der anderen Seite...
• Introducció de subtemes: und auβerdem...

Canvi temàtic
• Digressió: Übrigens, was ich noch sagen wollte, apropos...
• Recuperació del tema: Wie ich schon sagte...

• Personalització, comentaris personals: Meiner Meinung nach, ich bin der Meinung, 

dass..., ich bin der Ansicht, dass... 
Connectors texutals: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
• Addició, suma: auβerdem...

• Contrast: Im Gegensatz, trotzdem...

• Finalitat: weil...
• Causa, motius: das ist der Grund, weshalb...
• Condició: Nur wenn...,
• Conseqüencia: darum, deswegen...
1.3.3. Conclusió del discurs
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• Resum / Recapitulació: um es kurz zu machen, es geht eigentlich um ...

• Indicació de tancament textual i tancament textual: und zum Schluss, und 

schlieβlich...
1.3.4. Discurs oral: Iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Darf ich was sagen?, Verstehst du 

was ich meine?...
• Paper de la persona interlocutora:
Demostració de  comprensió: Ja, genau!. Aber sicher!...

Demostració d’incomprensió: Entschuldige bitte, aber ich verstehe nicht, was du 

meinst…
• Petició d’aclariments: Wie meinst du das? Was willst du damit sagen?...

Demostrar implicació: Stimmt haargenau!...

Petició de confirmació: Bist du ganz sicher, dass... 
• Recursos dilatoris: ús de mots falca: es kommt darauf an...

• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: mag sein, aber; andererseits,...

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: patrons d’entonació en oracions 
interrogatives, confirmatòries, exclamatives i enunciatives.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació:
• Ús del punt i seguit, el punt i a part i l’organització dels paràgrafs en textos breus.
• Absència i presència del punt en abreviatures, sigles, números, hores.
• El format de text en una carta formal. L’ús de la coma en la salutació inicial (Anrede).

• Els signes d’exclamació (obertura i tancament) i interrogació (tancament).
• Guions o cometes (“inverted commas”) en la transcripció de diàleg (Direkte Rede).

• Les comes, en oracions principals (HS) i subordinades (NS), separació d’unitats i 
decimals, llistes, “question tags”, aposicions...
• El guionet: separació de paraules a final de línia.
• Altres convencions: punts suspensius...

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…).
2.1.2. Descripció i narració de fets.
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...),
cara a cara o davant d’una audiència.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes...)
2.1.6. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...).
2.2.4. Contribució a material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC.
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2.2.6. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons etc. 

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard de 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2. Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4. Conferències i xerrades, com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 
sigui conegut.

2.4.2. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).
2.4.4. Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5. Cançons i poemes.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers... 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística. 

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida quotidiana

1.2.Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics...): Job, Arbeit, Arbeiter, 
Angestellter, Arbeitsloser...

1.3. Formació de paraules:
Paraules derivades:
• Prefixos: in- (per formar antònims)
• Sufixos: -voll, -los (per formar antònims); -ig, -lich, -isch, (per adjectivar), -keit, -heit, -

schaft, -ung (per substantivar). Compostos derivats amb –freundlich/-feindlich.
Mots compostos:
• Substantius: substantiu + substantiu, verb + substantiu, adjectiu + substantiu, adverbi 
+ substantiu.
• Adjectius.

• Adverbis indefinits irgend+interrogatiu, nirgend+interrogatiu.
1.4. Abreviacions: Sigles, acrònims, símbols i abreviatures més freqüents: usw., Lok, 

Uni, WG, %,...
1.5. Onomatopeies: wauwau, kikariki, ...
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1.6. Mots transparentes o pròxims. Falsos amics.
1.7. Préstecs i mots d’origen estranger.
1.8. Frases fetes, dites, refranys d’ús molt freqüent: eine große Rolle spielen, todmüde 
sein,...

2.  Morfosintaxi
Elements constituents de l’oració.

2.1. El substantiu

2.1.1. Tipus de substantius: 
• Comptables/ incomptables: Mensch(en)/ Leute
• Concrets/ abstractes: Wunsch/ Hoffnung
2.1.2. Morfologia del substantiu (gènere i nombre).
• Regularitats en els gèneres i en la formació de plural.
• n-Declinació.
• Composició (Fugen –s).
• Adjectius substantivats.
2.1.3. El sintagma nominal i la complementació del nom substantiu.
• L’adjectiu. Aprofundiment.
• El complement preposicional. Aprofundiment.

2.2. Els determinants (morfologia i posició):

2.2.1. Articles: Nullartikel.
2.2.2. Quantitatius (partitius, quantitatius, indefinits...) i formes comparatives: sehr –
viel, mehrere, einige, beide, die meisten, die wenigsten...
2.2.3. Determinants que substantivitzen: etwas, nichts, alles...

2.3. El pronoms (morfologia i posició)

2.3.1. Els pronoms reflexius i recíprocs en acusatiu, datiu (aprofundiment) i en genitiu.
2.3.2. Els pronoms relatius definits i indefinits (wer, was, wo) en acusatiu, datiu 
(aprofundiment) i en genitiu.
2.3.3. Els interrogatius: womit, mit wem...
2.3.4. Els determinants com a pronoms (possessius, demostratius, quantitatius, 
indefinits). Sistematització i aprofundiment: meiner, deins..., dieser, jener, viel, wenig,
einige, manche, jeder, alle, jemand, niemand...
2.3.5. El pronom impersonal man (acusatiu i datiu).

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Morfologia de l’adjectiu (gènere, nombre, grau...).
• Variable en gènere i nombre:
• Declinació en genitiu
• Grau: Expressió de la comparació
• Formes comparatives i superlatives de l’adjectiu: Maria trägt den kürzeren Rock und 
Susanne das längste Kleid.
2.4.2. Els adjectius amb funció atributiva. Aprofundiment.
• Els adjectius numerals ordinals, cardinals i partitius (halb-, ein Sechstel...)
2.4.3. Ordre dels adjectius dins el sintagma: Ein neues, modernes Hochhaus.
2.4.4. Els complements dels adjectius:
• Preposicions que complementen alguns adjectius.
• Adverbis que complementen adjectius: viel zu einfach, ziemlich groβ für ihr Atler,...
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2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs
• Verbs modals (aprofundiment: sollen/wollen)

• Verbs lassen/brauchen.

• Verbs amb complements preposicionals.
• Verbs separables i no separables. Prefixos d’ús freqüent.
• Verbs d’estat i factitius (perfet i Präteritum).

• Verbs que regeixen infinitiu sense la partícula zu.

2.5.2. Formes personals i no personals (participi I i participi II) de verbs regulars i 
irregulars.
2.5.3. Temps i aspecte (Formes simples i perfectives).

• Formes de present i passat.
Präteritum 
Plusquamperfekt
Futur I
2.5.4. Modalitat

• Mode Konjunktiv II: Forma simple de verbs lèxics i perifràstica, al temps passat 
(Präteritum) i amb verbs modals.
• Partícules modals d’ús freqüent.
2.5.5. Veu (activa i passiva):

• Formes de la veu passiva. (perfet i Präteritum), i amb verbs modals. (Mein Auto ist 
gestern repariert worden).
• Vorgangspassiv - Zustandspassiv

2.6.  Les preposicions 

2.6.1. Funcions 

• Preposicions de temps, de lloc i de direcció amb acusatiu, datiu i genitiu.
•Locucions preposicionals.
2.6.2. Estructura del sintagma preposicional: 
• Col·locaccions: anteposició o posposició (entlang, gegenüber). 

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Tipus d’adverbis
• Adverbis de freqüència: jedesmal, ab und zu, niemals,...
• Adverbis de lloc: von links, nach rechts,...
 Adverbis de temps. Present: (sofort, nun),passat (neulich, vorher) i futur (nachher).
• Adverbis de manera: so, beinahe, besonders, gar nicht, überhaupt nicht,...
• Adverbis de direcció i procedència amb combinació amb les partícules: hin-, her- / -
hin, -her (hinauf-rauf / daher-hierher,...).
• Adverbis pronominals (Pronominalsadverbien): da+preposició, wo+ preposició.
• Adverbis conjuncionals (Konjunktionaladverbien: auβerdem, sonst, allerdings).
2.7.2. Posició de més d’un adverbi en la frase.

2.8.  La paraula es (aprofundiment)
• Expressions impersonals: es tut mir leid...
• Frases fetes: es handelt sich um..., es geht um...

L'oració

2.9.  L’oració simple
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L’ordre dels elements en el sintagma: posició del verb, dels complements obligatoris: 
Ergänzungen i dels complements facultatius: Angaben.

2.9.1. Estructura de l’oració:
• Interrogativa: Indirekte Frage: Könntest du mir vielleicht sagen, was du hier siehst?...
• Kurze Antworten (sistematizació i aprofundiment): Ich auch. Ich auch nicht. Ich 
schon,...

2.10.  L’oració composta

2.10.1. La coordinació
• Oracions juxtaposades: Es waren soviel Leute dort, ich konnte ihn einfach nicht 
finden.
• Oracions conjuntives: Ich fahre diesen Sommer nicht nur nach Deutschland, sondern 
auch nach Österreich. 
• Oracions disjuntives: Er ist weder zum Fest gekommen, noch hat er angerufen.
• Oracions adversatives: Sie ist müde, aber statt mal eine Pause zu machen, arbeitet 
sie immer noch.
2.10.2. La subordinació
• Oracions subordinades substantives: Was sie sagte, war richtig.
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu amb preposicions: Der Bus, mit dem 
ich gefahren bin, war sehr voll und ich konnte mich nicht setzen.
• Oracions subordinades adverbials:
Temporals: Nachdem ich zwei Wochen nichts von ihm gehört habe, machte ich mir 
groβe Sorgen.
Condicionals: Wenn ich Glück habe, komme ich noch rechtzeitig nach Hause.
Condicionals irreals: Wenn du da gewesen wärst, hätte ich es dir zeigen können.
Causals: Da die Leitung kaputt war, musste das Wasser abgedreht werden.
Finals: Viele Personen machen wirklich alles, um einen guten Job zu bekommen.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  L’ús de majúscules en els adjectius substantivats.
3.2.  Ús dels signes de puntuació en diàlegs, cites,... (cometes, dos punts).
3.3.  Convencions de puntuació en oracions d’infinitiu i aposicions.
3.4.  Convencions de puntuació en textos de caràcter informal i formal (emails, 
cartes,...).
3.5.  Ortografia de les abreviatures i sigles d’ús freqüent (am 1. Dezember 2007,...).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics.
• Sistematizació de la pronunciació de vocals (longitud vocàlica).
4.2.  Sons i fonemes consonàntics.
• Aprofundiment en fonemes alemanys i les seves combinacions: ch, sch, b, w, f, v, r, 
z, st, sp, s, ss, β.
4.3.Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, 
palatalització, nasalització, alternança  vocàlica, emmudiments...)
4.4.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals d’elements lèxic aïllats. (Wortakzent). 
Accentuació de:
• Paraules estrangeres, derivades, compostes.
• Verbs amb prefixos separables i no separables.
4.5.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals de l’oració. (Satzakzent):
• Aspectes del ritme i l’entonació:
Diferència entre paraules funcionals (àtones) i paraules amb contingut semàntic 
(tòniques). 
• Models d’entonació:
descendent (die fallende Endmelodie)

ascendent (die steigende Endmelodie)
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Anglès

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable o improbable, com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, ajut, 
demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estats físics, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o 
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declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra, la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. (Discurs oral i discurs escrit)

1.  Organització del discurs.

1.1.  Adequació al context. 

Relació del text amb la situació de comunicació. 

Identificació i/o selecció de:
1.1.1.  Els indicis situacionals (lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells) i 
la intenció comunicativa. Els destinataris, les persones interlocutores. El temps, el lloc. 
Altres indicis (gestualitat, elements icònics i visuals, suports de text escrit, etc).
1.1.2.  Funció comunicativa del text.
1.1.3.  Tipus de text i format. 
1.1.4.  Varietat i registre: llengua oral i llengua escrita. Les diferències d’ús entre el 
codi oral i l’escrit. Els registres formal, informal i neutre. Diferències entre registres. 
Distinció clara de les situacions que determinen un registre determinat. Varietat 
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estàndard/no estàndard. Sensibilitat i percepció de les principals variants geogràfiques 
de la llengua: British English vs American English…
1.1.5.  Tema: enfocament i contingut. Selecció de les idees principals i secundàries.

1.2.  Coherència textual
El text com a unitat global de significat.
1.2.1.  Pertinència del contingut.
• Selecció de contingut rellevant, evitant repeticions innecessàries.
• Idees principals i secundàries. Ordre lògic de presentació de les idees principals i 
secundàries.
1.2.2.  Estructuració del contingut.
• Ordenació lògica de les idees, els arguments o els fets descrits.
• Tria d’un tema, elaboració d’un mapa conceptual o/i esquema.
1.2.3.  Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats per tal de:
• Evitar ambigüitats, frases massa llargues, textos monòtons.
• Potenciar la claredat, la concisió, la precisió.
• Seleccionar recursos per organitzar el discurs (marcadors textuals).

1.3.  Cohesió textual. 

Organització interna del text oral i escrit.

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte):  Could I talk to you for a moment?, Dear 

friends…

• Introducció del tema (Openings): so, (all) right, good, well, okay, anyway, fine. As 

regards…
• Tematització amb marcadors del discurs: now, also, referring to...; amb recursos de 
canvi de l’ordre estàndard de la oració (veu passiva, fronting...): Charles was seen 

outside the office late at night.
1.3.2. Desenvolupament del discurs
Desenvolupament temàtic. 
• Coreferència: Anàfora, catàfora, dixi. Ús de l’article i  pronoms demostratius: It rained 
all day, and that was a problem. Concordança de temps verbals: I arrived, we met, and 

soon afterwards we were dancing. El·lipsi, i fòrmules substitutives: He applied and got 

the job. And his wife the same.

• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics): My 
parents were there, and my cousins, and a number of other relatives.

• Oracions coordinades i subordinades: ús de les oracions compostes com a element 
de desenvolupament temàtic: The house where I lived for so many years is now being 
renovated, which is nice. Even if I don’t live there any more.

Expansió temàtica: L’ús de marcadors textuals amb funcions diverses
• Enumeració, seqüenciació temporal: first(ly), second(ly), finally.
• Exemplificació: for instance.

• Al·lusions, referències, cites i evocacions: According to.

• Definicions: in other words.

• Reforç, precisió, matisació: I mean.
• Focalització del tema: Look, listen. 

• Contrast: mind you, but then again.
• Introducció de subtemes: besides, moreover.
• Personalització: In my opinion, to my mind.

Canvi temàtic:
• Digressió: okay, By the way.
• Interrupció i recuperació del discurs: as I was saying.
1.3.3. Conclusió del discurs
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• Resum/recapitulació: in short.

• Indicació de tancament textual (to conclude…) i tancament textual: okay, yeah well,

that’s all. Thank you.
1.3.4. Discurs oral: iniciació i seguiment (recursos específics). 
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: may I have a word?; Are you with 

me?
• Paper de la persona interlocutora: demostració de comprensió, petició d’aclariments, 
etc. (llenguatge fàtic):  you’re right / that’s great! / what about you?/  oh dear!

Recursos dilatoris : ús de mots falca: you see, you know...

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: I mean, and yet, then again, but still...
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: So you had a good day at work, 

then.

• Altres característiques del discurs oral:
Reduced questions: what about?

Short answers: Yes, I do. So do I.

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació:
• Ús del punt i seguit, el punt i a part i l’organització dels paràgrafs en els textos.
• Layout en cartes informals i semiformals. L’ús de la coma en la salutació.
• Els signes d’exclamació, interrogació.
• Guions o cometes (“inverted commas”) en la transcripció de diàleg (direct speech).

• Les comes, en oracions subordinades, llistes, question tags, aposicions...

• Altres convencions: punts suspensius.

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1.  Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…). 
2.1.2.  Descripció i narració de fets. 
2.1.3.  Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 
cara a cara o davant d’una audiència.
2.1.5.  Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes...)
2.1.6.  Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...

2.2.2.  Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...)
2.2.4.  Contribució a  material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.
2.2.6.  Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons, etc. 

2.3.  Comprensió oral
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2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard de 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2.  Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3.  Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4.  Conferències i xerrades, com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

 2.4. Comprensió escrita

2.4.1. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 
sigui conegut.
2.4.2. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).
2.4.4. Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5. Cançons i poemes. 

2.5.  Mediacióoral i escrita

2.5.1.  Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers... 
2.5.2.  Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3.  Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística. 

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees 
temàtiques del nivell.
1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...) adequats al nivell: job, 

post, position, work.; old, elderly, ageing.

1.3.  Formació de paraules. Paraules derivades. 
• Prefixos: a-, un-, de-, dis-, in-/im-/il-,/ir-, mis-, re-, self-...(amoral, undecided, deform, 

disloyal, impolite, inexpensive, illiterate, irresponsible, misunderstanding, rewriting; self-

conscious).
• Sufixos: -tion, -ity, -ness, -ment…(sophistication, density, politeness, recruitment).

• Mots compostos 
Noms o substantius: waste disposal, job opportunity.
Adjectius: a badly-paid job, a second-hand car, a two-hour drive.

• Paraules que poden tenir diferents funcions: to ring (vb), give me a ring (n). 
1.4.  Abreviacions, sigles, símbols freqüents; acrònims. High-tech, e-mail, HI-FI, mike, 

burger, showbiz
1.5.  Onomatopeies: auch. Paraules d’origen onomatopeic: sneeze, zip, crash.

1.6.  Mots transparents o pròxims (calm). Falsos amics (realise...). 

1.7.  Frases fetes, dites, refranys: Time flies; make up your mind; go ahead…

2. Morfosintaxi 
Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu
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2.1.1. Tipus de substantius 

• Comptables i incomptables: casos especials: chocolate-chocolates; advice, news...
• Concrets i abstractes: hope-hopes ; life – a life.

2.1.2. Morfologia del substantiu (gènere, nombre...).
• Formes diferents per a diferent gènere: dog / bitch.
• Plurals irregulars (mouse – mice),  formes invariables (news, scissors); people

(sing.)-peoples (pl.)/ people (pl. de person).
• Acord verbal d’alguns noms col·lectius: company, crew, audience, committee, jury

(sing. i pl.).
2.1.3. El sintagma nominal i la complementació del nom substantiu. 
• El substantiu com a complement del nom: Our summer-break special offer; a  red-

brick holiday home.
• Altres complements del nom: the shop round the corner, the space down below, a trip 

around the world.

2.2.  Els determinants 

2.2.1. Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article: I love cats; I love the theatre

2.2.2. Quantitatius (partitius, quantitatius, indefinits...) i formes comparatives: enough, 
both, many, a few, neither...;  fewer, fewest; more, (the) most, less, (the) least; one, 

two…; several, (a) little, less, least; much-many, more, (the) most; (a) few, fewer...

2.2.3. Expressions partitives: four slices of ham.

2.3.  Els pronoms

2.3.1. Els pronoms relatius: who, whom, whose...
2.3.2. Els pronoms possessius: casos especials:  a friend of mine.

2.3.3. Els pronoms quantitatius i formes comparatives: much, many, more, (the) most, 

a few, fewer, the fewest.
2.3.4. Els pronoms distributius: either, neither...

2.3.5. Els determinants com a pronoms (demostratius, quantitatius, indefinits): all, 

some, no; each, both, every; either, neither;  (There is one for each).

2.4.  L’adjectiu

2.4.1. Adjectius substantivats: the rich, the poor.
2.4.2. Gradable i absolute: very handsome; *very fantastic.

2.4.3. So i such : such a nice dress, so beautiful.

2.4.4. Collocations freqüents: adverbi + adjectiu: hardly interesting, highly difficult...
2.4.5. Ordre dels adjectius dins el sintagma: A new modern highrise building.

2.5.  El verb

2.5.1. La complementació del verb. Verbs transitius i intransitius. Transitius dobles: I

was given a book.

2.5.2. Formes no personals: Construccions amb infinitiu (amb to i sense), -ing participle 
i –ed participle.

• Regits pel verb que precedeix: I decided to go / I considered going.

2.5.3. Verbs copulatius. 
• Verbs predicatius: estàtics i de canvi.(It’s hot in here; It’s getting hot).
• Estat: be; look, seem, appear: You look tired.

• Canvi d’estat, resultat:  become, turn out: We became best friends.

• Verbs amb complements adjectius: fall silent, lay flat, stand still.
• Altres constructions copulatives: V + SN + Adj. find, consider: find sth difficult.
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2.5.4. Verbs amb partícules: multi-word verbs –phrasal and prepositional–, amb dues o 
tres partícules, separables o inseparables. I’ve always looked up to my older brother, I 

can’t put up with this kind of behaviour.
2.5.5. Verb patterns (verbs seguits de preposició, infinitiu, -ing o that-clause).

• Make, let seguits de complement i d’infinitiu. Present i passat: They made me work in 

the sun all day.
2.5.6. Modalitat.
• Verbs modals: Els seus significats bàsics, seguits de l’infinitiu present o passat. must, 

have to, can (be able to), should, used to, will, would, ought to, may, might.

• Unreal past: Had better, would rather, I wish.
• Algunes construccions alternatives als modals: you don’t have to pay now; she was 

supposed to call the plumber.

2.5.7. Veu passiva.
• Formes complexes (temps passats, perfectes i progressius): I was being insulted.

• Construccions amb have i get: get / have sth done.

• La passiva amb els transitius dobles: I was given a warning.
2.5.8. Temps i aspecte (formes simples, perfectes i progressives)
• El present simple, el present progressive i el present perfect: I have been running; 

I’ve run ten miles; I run two miles a day to keep fit.

• El simple past, el  past progressive i el past perfect (simple i progressive): usos i 
contrastos (I was waiting outside ; I waited for an hour; I had been waiting for an hour 

when you arrived).

• Altres formes d’expressió del temps passat, present i futur amb matisos de significat: 
used to, would per al passat; tend to per al present; be about to, on the verge of, per al 
futur, etc.
• Verbs de pensament, percepció, i ús de les formes progressives: I think / I am 

thinking; I don’t know; *I am not knowing...

2.6.  Les preposicions i les locucions preposicionals

• Lloc: in/inside, at the end of, next to, above, below...

• Temps: in, on, at, since, until; during, for, since, ago.

• Moviment: through, into, out of, down across.

2.7.  Els adverbis i les locucions adverbials

• Freqüència: hardly ever, seldom…
• Manera: carefully, carelessly…
• Temps: eventually, once, afterwards, nowadays, at last, once in a while…

• Lloc: over there...
2.7.1. Funció: adjuncts, complements circumstancials.
2.7.2. Posició dels adverbis i adjuncts en l’oració. On week days I normally eat quickly 

in the kitchen over there with my family.

L’oració

2.8.  L’oració simple
2.8.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració. It surprises me to see so many 

people outside in this weather.

2.8.2. Tag questions / Short answers /Reply questions. Casos especials més 
freqüents: Let’s go to the cinema, shall we? L’oració exclamativa:  What a bore!; He’s 

so brave!; He’s such a gentleman!.

2.9.  L’oració composta
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2.9.1. La coordinació
• Oracions conjuntives (It rained, and snowed later on, and it was too cold to play 

outside).
• Oracions juxtaposades (It was so crowded there, I just didn’t know what to do).

• Oracions disjuntives (He neither came nor phoned).

• Oracions adversatives (I think he is right, although I didn’t say it at the time).
2.9.2. La subordinació
• Oracions subordinades substantives: What she said was true.

Amb formes no personals del verb: Laughing at people’s defects is a very rude thing 

to do.
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu (defining i non-defining).

Oracions de relatiu amb preposició: The school I went to.

Oracions de relatiu reduïdes: The girl dressed in red…
• Oracions subordinades adverbials:

Temporals: We’ll laugh while we can.

Concessives: I am tired, although I haven’t worked that much.
Causals: She is here because she wants to be.

Consecutives: The weather was pretty bad, so we could not go out.

2.9.3. El estilo indirecto con verbos de lengua específicos: insist, confess, suggest, 

deny…
2.9.3. Oracions condicionals. Els quatre tipus bàsics (zero conditional, first conditional, 

second conditional, third conditional) i mixed conditional sentences): If I had known, I 

would have told you.; You should have come if you live here.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1. Representació gràfica de fonemes i sons. 
3.1.1. Regularitats més freqüents entre grafies i sons. Diferents grafies per a un mateix 
so: London, must, blood; catch, chocolate, culture...

3.1.2. Pronunciació del sufix –ed per al passat i participi passat de verbs regulars: 
wanted, shocked, used.

3.1.3. Homògrafs: paraules d’ús freqüent amb la mateixa ortografia però amb 
pronunciació diferent segons el significat (i a vegades la funció): lead, live, real.
3.2.  Ús dels signes de puntuació en diàlegs, cites, i casos especials (cometes, guió, 
dos punts): ‘I’ll leave now’, he said; There are loads of things to do – for example, you 

could play golf. 

3.3.  Ús del guionet en paraules compostes: a three-week stay; a fifteen-year-old 
(student).

3.4.  Ús de l’apòstrof: consolidació (formes contractes, ‘s genitive amb plurals i noms 

acabats en s, x, ...): an hour’s drive; James’s son; the boss’s new car, students’ 
complaints;

3.5.  Ortografia de les formes contractes: Verbs auxiliars i modals, les formes 

negatives : would / ‘d, must not / mustn’t; oughtn’t, won’t…
3.6.  Abreviatures i sigles (institucions…), VAT, MP, PM.

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Combinacions de sons.

4.1.1.  Combinacions vocàliques (diftongs): bear vs. beer;

4.1.2.  Combinacions consonàntiques (consonant clusters): things , texts
4.2.  Processos fonològics (encadenació, elisió, etc ): URL [ϕυΩΑ∏ελ],

got up at eight [γ τ↔ π↔ τεΙτ], etc.

4.3.  Accent, ritme i entonació 
• patrons d’accentuació d’elements lèxic aïllats (a black bird / a blackbird)

• el ritme: síl·labes i accents : Paul played games vs. Peter painted pictures.
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4.4. Homòfons: paraules d’ús freqüent amb diferent ortografia i significat, però la 
mateixa pronunciació: plain/plane [plεΙn].
4.5.  Contrast accentuació de paraula segons la seva funció: nom vs verb o adjectiu vs 
verb: ‘record/to re’cord, ‘import/to im’port

• Canvi de la síl·laba tònica en la derivació ( PHOtograph, phoTOgrapher…).

• Canvi d’accent segons la funció de la paraula: PROduce (n) / to proDUCE (v).
4.6.  Mots d’ús freqüent amb pronunciació similar i que es poden confondre 
(parònims): quiet /quite ; desert /dessert

4.7.  Weak forms dels elements gramàticals (articles, preposicions, pronoms, auxiliars, 
etc): This one’s for me
4.8.  Grafemes muts:  foreign, column .
4.8.  Diftongació vs vocal (curta) + doble consonant o oclusiva al final de síl·laba: 
writing/written; a plane/plan, planned.
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Àrab

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable o improbable, com a aparent,...).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, ajut, 
demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estats físics, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o 
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declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 

cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

Mirar PDF

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges,…). 
2.1.2. Descripció i narració de fets. 
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 
cara a cara o davant d’una audiència.
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declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• cció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels pr
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

Mirar PDF

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges,…). 
2.1.2. Descripció i narració de fets. 
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 
cara a cara o davant d’una audiència.

PÁGINA

2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes...)
2.1.6. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2. Expressió i interacció escrita
2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...)
2.2.4. Contribució a  material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.
2.2.6. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons etc. 

2.3.  Comprensió oral
2.3.1.Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard de 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2. Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4. Conferències i xerrades, com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 
sigui conegut.
2.4.2. Textos  de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).
2.4.4. Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5. Cançons i poemes. 

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers... 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística. 
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Català per a no-catalanoparlants

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable, improbable o com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, demanar 
ajut, demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o  felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una 
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Català per a no catalanoparlants

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/ se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable, improbable o com a aparent).

  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir se a fer alguna cosa; 
prometre; negar se a fer una cosa.

  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, demanar 
ajut, demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o  felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/ se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acomiadar se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una 

invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i 
perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; expressar 
aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, 
respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra, la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format. 
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard/no estàndard.
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual 
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El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual.
Organització interna del text. (Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual; 
relacions sintàctiques i semàntiques - fenòmens gramaticals i lèxics - que connecten 
els enunciats d’un text entre si)

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte). Fórmules per iniciar cartes i correus 

electrònics: Estimada/Benvolguda Maria. Inici de contacte telefònic: Que puc/podria 
parlar amb el senyor Vidal? Interpel·lacions: Disculpi/-a/-eu

• Introducció del tema: Pel que sembla...; L’altre dia...; Es veu que...; Saps que...?; 
Vols que t’expliqui una cosa...?; Una pregunta:...; Avui parlaré de/sobre; Ara veurem; 
• Tematització: I la Marta, amb qui surt ara?; A l’Enric, li he promès una bicicleta; Això 

que dius..

1.3.2. Desenvolupament del discurs 
• Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema

• Coreferència anafòrica/catafòrica. Substitució d’elements esmentats o per esmentar 
en el discurs per proformes: articles determinats (Vull comprar-me un pis. El pis ha de 
ser més gran que el que tinc); pronoms tònics i àtons de tercera persona: pronoms hi, 
en i  ho (L’Andreu ja no viu aquí, que no ho sabies?; No queda pa, compra’n); indefinits 

i quantificadors propis del nivell; ordinals (El text està dividit en tres paràgrafs: en el 
primer..); adverbis; interrogatius; proverb actiu: fer-ho (Volia trucar-li, però al final  no 
vaig fer-ho); noms genèrics amb funció anafòrica (home, dona, noi, noia, nen, nena, 
persones, gent, coses, tio (col·loquial), paio (col·loquial) (En Martí està molt trist; el 
pobre noi s’ha enfadat amb la seva xicota; M’han agradat els teus amics; són una gent/ 
unes persones molt agradable/s). Concordança dels temps verbals i dels marcadors 
temporals propis del nivell.
• El·lipsi de l’antecedent de les frases de relatiu i del nucli del sintagma nominal amb 
complement sintagma preposicional: Qui és aquella noia? -Quina, la de les cues/la que 
porta cues?

• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics).
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: vull dir..., és a dir...
• Èmfasi: de debò, de veritat, és clar que sí/no.

Expansió del tema
• Exemplificació: Per exemple...
• Al·lusions, referències, cites i evocacions: Com deia el poeta...; Com diu la llei...;
Recordem el que havia dit; No oblidem...; Cal recordar...; 
• Definicions: En altres paraules...; És a dir...
• Enumeració, seqüenciació temporal: En primer lloc...; D’entrada...; Finalment; En 
últim lloc...
• Reforç. Precisió/matisació: Això vol dir que...; O sigui..
• Contrast: Mentre que; Tot i això; En canvi
• Introducció de subtemes: A més...; D’altra banda...; Sobretot...
• Personalització: Segons la meva opinió; Personalment...;
Canvi temàtic
• Digressió: Per cert...
• Recuperació del tema: És a dir...; Vull dir...; Llavors...; Aleshores...
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 Pertinènci
Selecció de contingut rellevant.

 Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.

 Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual.
Organització interna del text. (Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual; 
relacions sintàctiques i semàntiques  fenòmens gramaticals i lèxics  que connecten 
els enunciats d’un text entre si)

. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte). Fórmules per iniciar cartes i co
electrònics: . Inici de contacte telefònic: 

Interpel·lacions: 
• Introducció del tema: Pel que sembla...; L’altre dia...; Es veu que...; Saps que...?; 
Vols que t’expliqui una cosa...?; Una pregunta:...; Avui parlaré de/sobre; Ara veurem; 
• Tematització: I la Marta, amb qui surt ara?; A l’Enric, li he promès una bicicleta; Això 

 Desenvolupament del discurs 
• Desenvolupament temàtic

• rència anafòrica/catafòrica. Substitució d’elements esmentats o per esmentar 
en el discurs per proformes: articles determinats ( me un pis. El pis ha de 
ser més gran que el que tinc); pronoms tònics i àtons de tercera persona: pronoms hi, 

 ho (L’Andreu ja no viu aquí, que no ho sabies?; No queda pa, compra’n)
i quantificadors propis del nivell ordinals (El text està dividit en tres paràgrafs: en el 

) adverbis interrogatius; proverb actiu: fer ho ( li, però al final  no 
vaig fer ho); noms genèrics amb funció anafòrica (home, dona, noi, noia, nen, nena, 

 (col·loquial),  (col·loquial) (En Martí està molt trist; el 
pobre noi s’ha enfadat amb la seva xicota; M’han agradat els teus amics; són una gent/ 

). Concordança dels temps verbals i dels marcadors 
temporals propis del nivell.
• El·lipsi de l’antecedent de les frases de relatiu i del nucli del sintagma nominal amb 
complement sintagma preposicional:  és aquella noia? 

• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics).
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: vull dir..., és a dir...
• Èmfasi: de debò, de veritat, és clar que sí/no

pansió del tema
• Exemplificació: Per exemple...
• Al·lusions, referències, cites i evocacions: ; ;
Recordem el que havia dit; No oblidem...; Cal recordar...; 
• Definicions: En altres paraules...; És a dir...
• Enumeració, seqüenciació temporal: ; D’entrada...;
últim lloc...
• Reforç. Precisió/matisació: Això vol dir que...; O sigui..
• Contrast: Mentre que; Tot i això; En canvi
• Introducció de subtemes: A més...; D’altra banda...; Sobretot...
• Personalització: Segons la meva opinió; Personalment...;
Canvi temàtic
• Digressió: 
• Recuperació del tema: És a dir...; Vull dir...; Llavors...; Aleshores...

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
• Addició: Doncs (bé); Fins i tot;
• Contrast: En canvi; Això sí; Si no;
• Finalitat: Perquè...
• Causa: Ja que; Per culpa de...;
• Conseqüència: Per tant; És per això que; Així doncs; Llavors; Aleshores
• Condició: En cas que; Només que.
1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum/Recapitulació: Així doncs, Total que; Així que; Per tant, doncs; Llavors, 
doncs; Aleshores (doncs); Finalment (doncs); 
• Indicació de tancament textual i tancament textual: Per tant; Així doncs; Finalment.
1.3.4. Discurs oral: iniciació i  manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Puc/Em deixes parlar/dir una cosa...; 
Només et vull/volia/voldria dir una cosa; Es pot parlar?; Et molesta/T’importa si dic una 
cosa; Em deixes/deixaries dir una cosa;  Deixa’m parlar; deixa’m continuar; Puc 
parlar?; Digui, digui; Digues; parla, home, parla; Ara et toca a tu.
• Paper de la persona interlocutora.
Demostració de la comprensió: (Ah,) Entesos; (Ah,) D’acord; 
Demostració d’incomprensió: No m’ha quedat prou clar; No sé què volies dir;
Petició d’aclariments: Què has volgut dir amb això; Explica’t millor; Per què ho dius, 
(això)?; Com ho saps, (això)?; Qui t’ho ha dit, (això)?; Com és, (això)?; Com pot ser, 
(això)?; 
Demostració d’implicació: Ah, sí?; Oh!; Què dius ara?; És clar; I tant; Déu n’hi do; I 
ara...; Això rai; Vaja!, Vols dir...?; Què dius ara!; oh!… Doncs sí; Perfecte; Molt bona 
idea; D’acord; Som-hi; Que interessant!; I què més!; 
Petició de confirmació/opinió: M’has entès?; No sé si m’has entès; Entens el que vull 
dir; Queda clar?; Ha quedat clar?; Què en penses?; Què et sembla?; Ho veus?; 
Recursos dilatoris: ús de mots falca: O sigui...; és a dir...; doncs...; mira...;
Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: El que vull dir és que;  Potser; Potser 
sí/no; Pot ser que sí/no; És possible. 
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• El punt i seguit com a continuïtat temàtica. Punt i a part per posar fi a l’exposició d’un 
tema o idea. Punt final en la configuració d’un text. 
• La coma.
Incisos en l’enunciat.
Dates en cartes i documents: LLeida, 9 de febrer de 1961.
Davant de coordinades adversatives i distributives: M’agraden els pastissos, però no 
en puc menjar.
Vocatius de posició intermèdia.
• Els dos punts: reproducció d’una cita en estil directe.
• Els punts suspensius: expressió de dubte, temor, suspens.
• Els parèntesis: intercalació d’informació secundària en el discurs: L’escriptor català 
Jordi Puntí (Manlleu, 1967) ha...

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1 Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…).
2.1.2. Descripció i narració de fets.
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2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 

d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 

cara a cara o davant d’una audiència.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes).
2.1.6. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...

2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...)
2.2.4. Contribució a material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC.
2.2.6. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons, etc.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills, en llengua estàndard, de 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2. Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard, sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4. Conferències i xerrades com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

 2.4. Comprensió escrita

2.4.1. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 
sigui conegut.
2.4.2. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).

2.4.4. Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5. Cançons i poemes.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers...
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística.

1.  Lèxic i aspectes semàntics
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d’ànim.

informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals
cara a cara o davant d’una audiència.

 Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (
enquestes, entrevistes).

 Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

 Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar

 Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
ats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 

col·laborativa...)
 Contribució a material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
 Participació en , i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC.

riure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons, etc.

2.3.  Comprensió oral

 Documents àudio i audiovisuals (textos senzills, en llengua estàndard, de 
s habituals de la vida quotidiana).

 Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard, sobre temes de la vida quotidiana.

 Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.

 Conferències i xerrades com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

Comprensió escrita

 Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 

 Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.

 Activitats d’ensenyament aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 

 Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
 Cançons i poemes.

2.5.  Mediació oral i escrita

 Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers...

 Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 

 Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística.

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida 
quotidiana.
1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics).
1.3.  Paraules compostes i derivades. Formació de noms per derivació. Sufixos més 
freqüents relacionats amb activitats i oficis (escombriaire, dentista…), llocs (fusteria…), 
gentilicis (anglès, canadenc…), acció (aplaudiment, assegurança...), estats o qualitats 
(tristor…), dimensions (homenet…), doctrines o ideologies (islamisme…), plantes i 
arbres fruiters (roser…). Formació d’adjectius avaluatius o valoratius per prefixació 
(agradable / desagradable).
1.4.  Abreviacions, símbols i sigles.
1.5.  Interjeccions i onomatopeies.
1.6.  Mots transparents o pròxims. Falsos amics.
1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger.
1.8.  Frases fetes, dites i refranys.

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Tipus de substantius (comptable/incomptables, individuals/col·lectius, comuns/ 
propis).
2.1.2. Morfologia del substantiu.
• Gènere. Casos especials: noms que canvien de significat segons el gènere (son, 

llum, terra, clau, fi…).
• Nombre. Noms invariables: noms que només tenen la forma del plural o del 
singular(el nord, la gana, les ganes, les pessigolles, les setrilleres, els afores…).

2.2.  Els determinants

2.2.1. Articles.
• Article definit: Usos de l’article definit per determinar un nom que implica la noció 
d’unicitat o d’un valor genèric (el sol, l’univers, el vi, els habitants de Girona, les 
aranyes…); d’abstracció (l’amor, l’amistat…); de dixi (dóna’m la samarreta); d’anàfora 
(dóna’m la blava) i de substantivació (el perquè de tot plegat); ús amb els dies de la 
setmana i les dates. Restriccions sintàctiques de l’article definit.
• Article indefinit: conceptes comptables, mesures o porcions de substàncies 
incomptables (Vols un cafè? = una tassa de cafè), valor intensificador (Tinc una 

gana…!).  Restriccions sintàctiques de l’article definit.
• Absència d’article: davant de conceptes incomptables indeterminats sense referència 
prèvia (He comprat vi); de sensacions, sentiments o nocions abstractes que actuen 
com a complement verbal (Tenim gana); de substantius que formen part d’un S. Prep. 
(cadira de rodes).
• Article personal. Restriccions d’ús per registre.
2.2.2. Quantificadors: cap, prou, gaire en frases interrogatives. Formes, posició i 
combinatòria amb altres determinants. Indefinits (cada un/una, cadascun/a).

2.3.  Els pronoms

2.3.1. Els pronoms personals.

• Formes àtones en posició enclítica en funció de CD (-me, -te (‘t), -se (‘s), -nos (‘ns), -
vos (-us), -lo (‘l), -la, -los (‘ls), -les, -ne (‘n), -ho).
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• Formes àtones en posició enclítica en funció de CI (-me, -te (‘t), -li, -nos (‘ns), -vos (-

us), -los).

• Combinació dels pronoms febles davant i darrere del verb. Ordre, posició, morfologia 
i convencions ortogràfiques. Els pronoms de primera i segona persona, els pronoms

de tercera persona (el, la, els, les, li (hi)), el pronom reflexiu es, el pronom neutre ho,
els pronoms adverbials en, hi. Formes col·loquials d’algunes combinacions de 
pronoms febles: l’hi (li ho), els hi (els ho)

• En i hi en funció de règim preposicional (no t’hi capfiquis, pensa-hi; recorda-te’n...)
• En/hi locatius.
• Usos emfàtics dels pronoms personals (No us espavilareu mai, vosaltres)
2.3.2. Els relatius de subordinades substantives (aquell/a/s/es + que; el/la/els/les +

que/qui).
2.3.3. Els determinants com a pronoms. Quantitatius (tot/a/s/es, tots/es + dos/dues o 
altres numerals; cap dels dos/dues + altres numerals; cap en frases negatives i 
interrogatives). Indefinits (qualsevol, l’un/a, l’altre/a, cadascú/cadascuna/, cada u/una).

2.4.  L’adjectiu

2.4.1. Morfologia de l’adjectiu. 

• Grau. Comparatius (més/menys/(no) tan + adjectiu + que) i superlatius (el més +

adjectiu/menys + adjectiu /millor/ pitjor/ superior/ inferior/ màxim/mínim)

• Posició. Anteposició de l’adjectiu amb valor emfàtic (És un gran home) i amb canvi 
de significat (És un home pobre / És un pobre home).

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verb
• Verbs que es conjuguen amb pronom (veure-hi, sentir-hi, tornar-hi, anar-se’n...).

2.5.2. Formes no personals
• Infinitiu simple: confusions de conjugació (admetre, emetre...); la tercera conjugació: 
verbs amb increment i  sense increment –eix. Infinitiu compost.
• Gerundi simple en les tres conjugacions. Funcions sintàctiques dins de l’oració 
(pujant a mà dreta...)

• Participis regulars i irregulars en les tres conjugacions. Formes irregulars: 
terminacions irregulars diverses en el participi (entès, resolt, establert...). El 
complement predicatiu: concordança amb el subjecte i el verb. Concordança del 
participi del perfet d’indicatiu amb el pronom de CD (L’has llegida, aquesta novel·la?).

2.5.3. Temps i aspecte
Temps verbals d’indicatiu
• Present. Fenomen de velarització en el present d’indicatiu (conèixer, seure, dir-se, 

dur, estar, poder, prendre, ser, tenir, venir, voler, viure). Alternança e/ a, u/ o en la 
conjugació d’alguns verbs (trec/ traiem, surto/sortim). Canvis de u per v (beu/bevem). 
Canvis de u per i (cau/caiem). Terminacions amb so oclusiu (sap, rep...).

• Reforços vocàlics de la 2a i 3a persona del singular (creixes, obre).

• Contrast de passats entre perfet, passat perifràstic i imperfet.
• Plusquamperfet.
• Imperfet. Radical rizotònic dels verbs de la 2a conjugació: dir (deia), fer (feia), seure 
(seia), riure (reia), treure (treia), caure (queia), dur (duia); elisió de la d del radical en 
els verbs acabats en –ndre (aprenia); canvi de la –u- per –v- en els verbs deure, 
escriure, viure, ploure...; verb ser (era, eres...).

• Condicional simple (Em van dir que vindrien): construcció d’infinitiu + -ia, -ies, -ia, -

íem, -íeu, -ien. Elisió de terminació vocàlica d’infinitiu dels verbs acabats en –re: 

perdria, escriuria...).
Temps verbals de subjuntiu
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• Formes àtones en posició enclítica en funció de CI ( te (‘t), nos (‘ns), 
us), 
• Combinació dels pronoms febles davant i darrere del verb Ordre, posició, morfologia 
i convencions ortogràfiques. Els pronoms de primera i segona persona, els pronom
de tercera persona (el, la, els, les, li (hi)), el pronom reflexiu , el pronom neutre ,
els pronoms adverbials . Formes col·loquials d’algunes combinacions de 
pronoms febles: l’hi (li ho), els hi (els ho
•  i  en funció de règim preposicional (no t’hi capfiquis, pensa hi; recorda te’n...
• locatius.
• Usos emfàtics dels pronoms personals (No us espavilareu mai, vosaltres

 Els relatius de subordinades substantives (aquell/a/s/es que
que/qui

. Els determinants com a pronoms. Quantitatius ( dos/dues
altres numerals; cap dels dos/dues + altres numerals; cap en frases negatives i 
interrogatives). Indefinits (qualsevol, l’un/a, l’altre/a, cadascú/cadascuna/, cada u/una

2.4.  L’adjectiu

.1. Morfologia de l’adjectiu. 

• Grau. Comparatius (més/menys/(no) tan + adjectiu + que) i superlatius (el més 
adjectiu/menys + adjectiu /millor/ pitjor/ superior/ inferior/ màxim/mínim
• Posició. Anteposició de l’adjectiu amb valor emfàtic (És un gran h ) i amb canvi 
de significat (És un home pobre / És un pobre home

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verb
• Verbs que es conjuguen amb pronom ( se’n
2.5.2. Formes no personals
• Infinitiu simple: confusions de conjugació (admetre, emetre...); la tercera conjugació: 
verbs amb increment i  sense increment –eix. Infinitiu compost.
• Gerundi simple en les tres conjugacions. Funcions sintàctiques dins de l’oració 
(pujant a mà dreta
• Participis regulars i irregulars en les tres conjugacions. Formes irregulars: 
terminacions irregulars diverses en el participi (entès, resolt, establert...). El 
complement predicatiu: concordança amb el subjecte i el verb. Concordança del 
participi del perfet d’indicatiu amb el pronom de CD (L’has llegida, aquesta novel·
2.5.3. Temps i aspecte
Temps verbals d’indicatiu
• Present. Fenomen de velarització en el present d’indicatiu (conèixer, seure, dir
dur, estar, poder, prendre, ser, tenir, venir, voler, viure). Alternança e , u n la 
conjugació d’alguns verbs (trec/ traiem, surto/sortim). Canvis de  per  (beu/bevem
Canvis de u per i (cau caiem). Terminacions amb so oclusiu (sap, rep
• Reforços vocàlics de la 2a i 3a persona del singular (creixes, obre
• Contrast de passats entre perfet, passat perifràstic i imperfet.
• Plusquamperfet.
• Imperfet. Radical rizotònic dels verbs de la 2a conjugació: dir (deia), fer (feia), seure 
(seia), riure (reia), treure (treia), caure (queia), dur (duia); elisió de la d del radical en 
els verbs acabats en –ndre (aprenia); canvi de la –  per –  en els verbs deure, 
escriure, viure, ploure...; verb (
• Condicional simple (Em van dir que vindrien): construcció d’infinitiu + 
íem, íeu, Elisió de terminació vocàlica d’infinitiu dels verbs acabats en –
perdria, escriuria
Temps verbals de subjuntiu

• Present. Formes regulars. Formes irregulars: velarització del radical
• Imperfet. Formes regulars. Formes irregulars: velarització del radical. Alternances u/o 

entre present i imperfet (vulgui / volgués).
• Perfet. 

Imperatiu

• Formació de l’imperatiu regular i excepcions (digues, sàpigues, vés, fes, vine...)
Aspecte
• Terminatiu: plusquamperfet d’indicatiu (Quan vaig arribar ja se n’havia anat) i perfet 

de subjuntiu (Quan hagis acabat, avisarem els teus pares)

• Imminència: estar a punt de + infinitiu, anava a + infinitiu.
2.5.4. Modalitat
• Asseveració: et dic que /t’asseguro que/de veritat que/ de debò que + Oració.
• Referència: dir/assegurar/explicar que + Oració.
• Coneixement: saber + Oració / conèixer + SN.

• Evocació: pensar en /recordar(-se de) + Oració.
• Certesa: (no) ser cert/veritat/fals/mentida + que + Oració.
• Convicció: (no) creure/estar segur/estranyar que + Oració.
• Necessitat: (no) caldre + que + present/imperfet de subjuntiu; ser necessari, ser 
imprescindible, fer falta + infinitiu / que + present/imperfet de subjuntiu.
• Obligació: haver de + infinitiu (passat i futur); imperatiu.
• Capacitat: poder + infinitiu; saber + infinitiu.

• Permís: fer res (present) + que + present de subjuntiu.
• Conjectura: deure + infinitiu compost; pot ser que + present de subjuntiu (present de 
subjuntiu dels verbs regulars i d’alguns verbs irregulars: tenir, ser, fer, haver-hi, 
saber...); potser + indicatiu; suposar/imaginar/sospitar + que + Oració.
• Esperança: esperar que / tant de bo que + Oració.
• Dubte: no saber/no estar segur de + Oració; qui sap si/vés a saber si + Oració.
• Possibilitat: (no) ser possible que + Oració; (no) ser impossible que + Oració.
• Desig: Voler que/ Agradar que... + Oració.
• Probabilitat: És probable que + Oració; deure + infinitiu compost.
2.5.5. Veu

• Passiva reflexiva (Es lloga pis)

2.6.  Les preposicions

2.6.1. Funcions

• Preposicions. Ús preceptiu de a  i ús preferent de a o en (Ha de ser en algun carrer; 
En quina situació ens hem de veure). D’origen o procedència: a partir de. De temps: 

per. De mode o característica: amb, sense, de, per, a, segons. D’instrument: a, amb, 
en, per. De pertinència: de. De companyia: amb. D’agent: per, de. De causa o motiu: a, 
per, de. De finalitat: per (a). D’inclusió o exclusió: amb, de, sense. De tema: sobre.

Introductores de complement verbal: per introduir el CD que ha estat substituït pel 
pronom partitiu en: de (No en tinc, de cotxe); per introduir l’adjectiu que determina el 
CD que ha estat substituït pel pronom partitiu en: de (No en tinc, de vermells); 
presència i absència de la preposició a davant de CD; per introduir el CI: a, per a; per 

introduir el complement de règim preposicional: en, de, a...
• Locucions preposicionals. De posició relativa: al voltant de, als afores de, a la vora 
de, al capdamunt de, al capdavall de, a + indicació de longitud o de temps + de (A dos 
quilòmetres d’aquí; A deu minuts de casa). De causa o motiu: gràcies a, a causa de, 
per culpa de. D’oposició: (en) contra (de). De substitució: en comptes de, en lloc de.

De finalitat: a favor de

2.7.  Els adverbis
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2.7.1. Tipus d’adverbis i locucions adverbials
• De temps. Referència temporal de passat: abans-d’ahir; adjectius femenins amb sufix
–ment (últimament). Referència temporal de futur: demà, d’aquí a, demà passat, d’ara 
endavant. Anterioritat: una estona abans, quantificadors + hora/dia/setmana/mes/any 
abans. Posterioritat: l’endemà, al cap d’una estona, al cap de + quantificador + 
hora/dia/setmana/mes/any, l’any/el mes/la setmana que ve/vinent, l’any/el mes 
següent, una estona després/ més tard, quantificador + hora/dia/setmana/mes/any 
després/més tard. Imminència: de seguida, com més aviat millor. De simultaneïtat: 
mentre. De seqüència: llavors, en aquell moment, des d’aquell dia, des d’aleshores, 
des de + període temporal, fins a + període temporal.
• De lloc. Situació: pertot arreu, a tot arreu, enlloc, al voltant, al racó, a l’altra banda, a 
l’altre costat, als afores, enmig. Direcció: amunt, avall, al capdamunt, al capdavall.
• De mode: de debò, de veritat, a peu, de franc, al comptat, per sort, per casualitat, de 
cop, de sobte, sobretot...
• De grau quantitatiu: si fa no fa, fins i tot.
• D’interrogació: com, quan, on, quant; per què, per a què...
• D’afirmació: de debò
• De negació: de cap manera.

L’oració

2.8.  L’oració simple

2.8.1. Ordre dels constituents. 

• Canvis de l’estructura canònica: posposició del subjecte (Aquest matí ha arribat una 
carta; es venen pisos); tematitzacions: construccions emfàtiques amb pronoms (De 
patates, n’hi ha? A Barcelona hi plou; La Rosa, no l’he vist avui...); posició i 
organització interna de les combinacions de pronoms.
2.8.2. Tipus d’oració simple.
• Oració dubitativa (A la millor vindrà).

• Oració desiderativa (Tant de bo arribi d’hora).

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació
• Oracions disjuntives: o bé; o, si no.
• Oracions adversatives: tot i així, tot i que, encara que (Entenc el català, encara que 
no el parlo).

• Oracions distributives: l’un... l’altre.
2.9.2. La subordinació
  Oracions subordinades substantives:
D’infinitiu (en funció de Subj.; Llegir t’ajuda a millorar el vocabulari; de CD: El metge 
m’ha prohibit fumar).
Flexionades amb la conjunció que + oració subordinada en indicatiu o subjuntiu (en 
funció de Subj.: No m’agradaria que ho sabés tothom; en funció de CD: Saps que no 
és veritat; en funció de C. Règ.: No estic gaire segur que vingui)
• Oracions subordinades adverbials:
Temporals: mentre (mentre vivia a Mallorca estudiava turisme), ara que, sempre que,

abans que, després que, des que, fins que.
Modals: (tal) com (Ho he fet com em vas dir)
Condicionals: si + imperfet de subjuntiu + condicional simple (Si acabés la carrera 
aquest any, me n’aniria a l’estranger); si + present d’indicatiu + present d’indicatiu (Si 
acabo la carrera aquest any,me’n vaig a l’estranger)
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2.7.1. Tipus d’adverbis i locucions adverbials
• De temps. Referència temporal de passat: d’ahir; adjectius femenins amb sufix
– últimament). Referència temporal de futur: demà, d’aquí a, demà passat, d’ara 
endavant. Anterioritat: una estona abans, quantificadors + hora/dia/setmana/mes/any 

. Posterioritat: l’endemà, al cap d’una estona, al cap de + quantificador + 
hora/dia/setmana/mes/any, l’any/el mes/la setmana que ve/vinent, l’any/el mes 
següent, una estona després/ més tard, quantificador + hora/dia/setmana/mes/any 
després/més tard. Imminència: de seguida, com més aviat millor. De simultaneïtat: 
mentre. De seqüència: llavors, en aquell moment, des d’aquell dia, des d’aleshores, 
des de + període temporal, fins a + període temporal
• De lloc. Situació: pertot arreu, a tot arreu, enlloc, al voltant, al racó, a l’altra banda, a 
l’altre costat, als afores, enmig. Direcció: amunt, avall, al capdamunt, al capdavall.
• De mode: de debò, de veritat, a peu, de franc, al comptat, per sort, per casualitat, de 
cop, de sobte, sobretot
• De grau quantitatiu: si fa no fa, fins i tot.
• D’interrogació: com, quan, on, quant; per què, per a què...
• D’afirmació: de debò
• De negació: de cap manera.

L’oració

2.8.  L’oració simple

. Ordre dels constituents. 

• Canvis de l’estructura canònica: posposició del subjecte (Aquest matí ha arribat una 
carta; es venen pisos); tematitzacions: construccions emfàtiques amb pronoms (De 
patates, n’hi ha? A Barcelona hi plou; La Rosa, no l’he vist avui...); posició i 
organització interna de les combinacions de pronoms.

 Tipus d’oració simple.
• Oració dubitativa (A la millor vindrà
• Oració desiderativa (Tant de bo arribi d’hora

  L’oració composta

La coordinació
• Oracions disjuntives: o bé; o, si no.
• Oracions adversatives: tot i així, tot i que, encara que Entenc el català, encara que 
no el parlo
• Oracions distributives: l’un... l’altre.
2.9.2. La subordinació
  Oracions subordinades substantives:
D’infinitiu (en funció de Subj.; Llegir t’ajuda a millorar el vocabulari; de CD: El metge 
m’ha prohibit fumar
Flexionades amb la conjunció que + oració subordinada en indicatiu o subjuntiu (en 
funció de Subj.: No m’agradaria que ho sabés tothom; en funció de CD: Saps que no 
és veritat; en funció de C. Règ.: No estic gaire segur que vingui
• Oracions subordinades adverbials:
Temporals: mentre mentre vivia a Mallorca estudiava turisme ara que, sempre que
abans que, després que, des que, fins que.
Modals: (tal) com Ho he fet com em vas dir
Condicionals: si + imperfet de subjuntiu + condicional simple (Si acabés la carrera 
aquest any, me n’aniria a l’estranger si + present d’indicatiu + present d’indicatiu (Si 
acabo la carrera aquest any,me’n vaig a l’estranger

Causals: per + infinitiu (L’han deixat fora per presentar-lo fora de termini); ja que (No 
l’han acceptat, ja que va presentar el currículum  fora de termini).
Finals: perquè (Obro la finestra perquè es ventili).
Consecutives: que (És tan car, que no és vendrà mai), o sigui que, així que (Vas molt 
malament, així que espavila’t)
Concessives: que (Que diguin el que vulgui: jo faré la meva).
Comparatives: igual de, més de, menys de

3. Ortografia i aspectes gràfics

Consolidació i ampliació del continguts introduïts al nivell bàsic en el corpus lingüístic 
propi del nivell.

4.  Fonètica i fonologia

Consolidació i ampliació dels continguts introduïts al nivell bàsic en el corpus lingüístic 
propi del nivell.
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Espanyol per a persones estrangeres

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable, improbable o com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, demanar 
ajut, demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estats físics, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o 
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Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/ se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable, improbable o com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir se a fer alguna cosa; 
prometre; negar se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, demanar 
ajut, demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estats físics, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 

esa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/ se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o 

PÁGINA

declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context. 

Relació del text amb la situació de comunicació. 

Identificació   i/o selecció de:
1.1.1.  Els indicis situacionals (lloc, canal, destinataris, persones interlocutores i relació 
entre ells) i la intenció comunicativa.
•Altres indicis (gestualitat, elements icònics i visuals com a suport del text).
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format. 
1.1.4.  Varietat i registre:
•Llengua oral i llengua escrita. Les diferències d’ús entre el codi oral i l’escrit
•Els registres formal, informal i estàndard.
1.1.5.  Tema: enfocament i contingut. Selecció de les idees principals i secundàries.
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1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1.  Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2.  Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3.  Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual. 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 

1.3.1.  Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (de presa de contacte) i fórmules per iniciar cartes i correus 
electrònics. Consolidació i ampliació dels continguts introduïts al nivell bàsic d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell.
•Introducció del tema: ¿Sabes una cosa...?; Me han dicho que...; Tengo que contarte 

una cosa...; El otro día...; Resulta que...
1.3.2. Desenvolupament del discurs 
•Desenvolupament temàtic
•Manteniment del tema. Consolidació i ampliació dels continguts introduïts al nivell 
bàsic d’acord amb els objectius d’aquest nivell.
•Coreferència anafòrica/ catafòrica.
•El·lipsi de substantiu, ús d’articles demostratius i possessius: ¿El de la camisa a

cuadros?; aquella del fondo; las vuestras.
•Repetició (sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics).
•Reformulació. Lo que quería decir; o sea...; mejor.

•Èmfasi: De verdad; claro que sí/no; te lo aseguro.
Expansió del tema. Consolidació i ampliació dels continguts introduïts al nivell bàsic 
d’acord amb els objectius d’aquest nivell.
•Exemplificació: Por ejemplo...

•Al·lusions, referències, cites i evocacions: Según su hermano...; decía Machado...
•Definicions: Es una cosa cuadrada.../Es una cosa que sirve para ....; Es una persona 

muy.../Es una persona que siempre...

•Enumeració, seqüenciació temporal: En primer lugar; en segundo lugar; por último.
•Precisió/matisació: Mejor dicho... Quiero decir que...; O sea.., En otras palabras...

•Contrast: En cambio; En lugar de...; En vez de....

•Introducció de subtemes: Además...; Por un lado...; Por otro lado...; Por otra parte. 
•Personalització: Para mí.; En mi opinión… 

Canvi temàtic. Consolidació i ampliació dels continguts introduïts en el nivell bàsic 
d’acord amb els objectius d’aquest nivell.
•Digressió: Por cierto...; Una cosa...
•Recuperació del tema: Bueno, pues entonces...

1.3.3. La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text oral i escrit. 
Consolidació i ampliació dels continguts introduïts al nivell bàsic d’acord amb els
objectius d’aquest nivell.
•Addició: además, sobre todo,...

•Contrast: En cambio.

•Finalitat: Para; con la idea de...; con el fin de...
•Causa: Como.
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•Conseqüència: Y entonces...; Y, por eso; O sea que; Total que...

•Condició: Si; depende de.

1.3.4.  Conclusió del discurs. Consolidació i ampliació dels continguts introduïts en el 
nivell bàsic d’acord amb els objectius d’aquest nivell.
•Resum: total que, así que...; finalmente...; en resumen...; bueno...; o sea...  

•Indicació de tancament textual i tancament textual: finalmente,al final, por fin, bueno, 
pues…

1.3.5.  Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics). Consolidació i 
ampliació dels continguts introduïts en el nivell bàsic d’acord amb els objectius 
d’aquest nivell.
•El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Perdona una cosa...; bueno, yo 

quería decir una cosa; yo quería decir que...; Sí, claro, dime, dime. Explicitació del 
pronom personal per marcar el canvi de torn: A mí no; Yo sí...
•Paper de la persona interlocutora. 
Demostració de comprensió: (Ah,) vale, vale; (Ah,) de acuerdo, sí claro. 

Demostració d’incomprensió: No te he entendido; No sé qué quieres decir.
Petició d’aclariments:  ¿Puedes explicarlo otra vez?; ¿por qué has dicho eso? ¿Quién 

te lo ha dicho? 

Manteniment de la comunicació: Ah, ¿sí?, ¡Oh!, ¿Qué dices?, Sí, claro, Por supuesto, 

¡Vaya! ¿Seguro?, Vale, perfecto; De acuerdo; ¡Qué interesante!; ¡Qué horror!, ¿Y qué 
pasó?, Es horrible...

Petició de confirmació: No sé si se entiende; ¿Me he explicado bien?; ¿Lo has 

entendido? 
Preguntar per l’opinió: ¿Y tú cómo lo ves? ¿Y tú que opinas? ¿Y a ti qué te parece?

Formular hipótesi: quizás, a lo mejor, igual...

Recursos dilatoris: Bueno; hombre; no sé; depende;

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: Bueno, quiero decir que, lo que 
quería/quiero decir es que; quizás sí/no; es posible; igual sí,... 

•L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Consolidació i ampliació dels 
continguts introduïts al nivell bàsic d’acord amb els objectius d’aquest nivell
1.3.6.  La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació. Consolidació i ampliació dels continguts introduïts al nivell bàsic d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell.

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1.  Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…).
2.1.2.  Descripció i narració de fets.
2.1.3.  Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.4.  Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 
cara a cara o davant d’una audiència.
2.1.5.  Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes...).
2.1.6.  Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1.  Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...
2.2.2.  Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
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2.2.3.  Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...)
2.2.4.  Contribució a material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.
2.2.6.  Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons, etc.

2.3.  Comprensió oral
2.3.1.  Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard de 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2.  Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3.  Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4.  Conferències i xerrades, com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1.  Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 
sigui conegut.
2.4.2.  Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3.  Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).
2.4.4.  Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5.  Cançons i poemes.

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1.  Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers...
2.5.2.  Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3.  Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C. Competència lingüística. 

1.  Lèxic i aspectes semàntic

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida 
quotidiana,  que es refereixen als objectius especificats per aquest nivell.
1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics).
1.3.  Paraules compostes i derivades. Formació de noms per derivació. Sufixos més 
freqüents relacionats amb activitats i oficis, llocs, gentilicis, dimensions, estats o 
qualitats, doctrines o ideologies, plantes i arbres fruiters.
1.4.  Abreviacions, símbols i sigles.
1.5.  Interjeccions i onomatopeies d’ús més freqüent.

2.  Morfosintaxi 

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu
Consolidació i ampliació dels continguts introduïts al nivell bàsic, d’acord amb els 
objectius d’aquest nivell.
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2.1.1.  Tipus de substantius.

•Noms propis i comuns; comptables i incomptables; individuals i col·lectius. 
2.1.2.  Morfologia del substantiu.
•Gènere i nombre. Sistematització de les regles generals. Casos especials en paraules 
d’ús freqüent. 

2.2.  L’adjectiu
•Consolidació i ampliació dels continguts introduïts al nivell bàsic, d’acord amb els 
objectius d’aquest nivell.

2.2.1.  Morfologia de l’adjectiu. Consolidació i ampliació.
2.2.2.  Anteposició i posposició de l’adjectiu. Consolidació de la posposició i ampliació 
de l’anteposició
2.2.3.  Concordança. Ampliació.
2.2.4.  La comparació. Consolidació i ampliació
2.2.5.  Introducció a la prefixació.
2.2.6.  Substantivació de l’adjectiu. 

2.3. Els determinats

2.3.1.  Articles.  
•Consolidació i ampliació dels continguts introduïts en el nivell bàsic respecte als usos 
dels articles definits i indefinits i les regles de presència/absència.
•El neutre lo. Ús amb adjectius.
•Referir-se a un substantiu ja mencionat.
2.3.2.  Demostratius (adjectius i pronoms).
•Consolidació i ampliació dels continguts introduïts en el nivell bàsic.
•Neutres per referir-se a atributs i frases (esto, eso...).
•Referir-se a un substantiu ja mencionat. 
2.3.3.  Possessius (adjectius i pronoms).
•Consolidació i ampliació dels continguts introduïts en el nivell bàsic.
•Referir-se a un substantiu ja mencionat.
2.3.4.  Numerals: cardinals i ordinals.
•Formació i concordança. Consolidació i ampliació dels continguts introduïts en el 
nivell bàsic.
•Expressar percentatges i fer operacions matemàtiques bàsiques
•Reconeixement dels números romans per parlar dels segles.
2.3.5.  Indefinits (adjectius i pronoms)
•Ampliació i consolidació dels continguts introduïts en el nivell bàsic
2.3.6.  Quantificadors (adjectius i pronoms)
•Consolidació i ampliació dels continguts introduïts en el nivell bàsic

2.4.  Els pronoms 

2.4.1.  Pronoms personals subjecte. 
•Consolidació i ampliació. Formes, concordança amb el verb i ús. 
•Presència/absència i posposició.
2.4.2.  Pronoms de complement directe. 
•Consolidació i ampliació. Formes, posició davant o darrera del verb i ús.
•Anteposició del complement del directe i repetició amb el pronom.
2.4.3.  Pronoms de complement indirecte. 
•Formes, posició davant o darrera del verb i ús. 
2.4.4.  Combinació de dos pronoms (CD/CI).
2.4.5.  Consolidació i ampliació. Pronoms amb preposició.
2.4.6.  Consolidació i ampliació Construccions pronominals reflexives i valoratives.
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2.4.7.  Construccions recíproques.
2.4.8.  Pronoms interrogatius amb preposició regida pel verb.
2.4.9.  Pronoms exclamatius.
2.4.10.  Pronoms relatius: que, donde, cuando, el que / esa que / con aquellos que...

2.4.11.  Usos impersonals de se.

2.4.12.  Usos impersonals de 2a. pers. (tú) i 3a. persona plural (ellos, ellas).

2.5.  El verb

2.5.1.  Present d’Indicatiu.
•Consolidació i ampliació. Conjugació i usos.
2.5.2.  Pretèrits indefinit, perfet i imperfet d’indicatiu.
•Consolidació i ampliació. Conjugació i usos.
2.5.3.  Pretèrit Plusquamperfet d’Indicatiu.
•Conjugació i usos.
2.5.4.  Pretèrits indefinit, perfet, plusquamperfet i imperfet.
•Contrast.

2.5.5.  Futur simple i futur perfet d’Indicatiu.
•Consolidació i ampliació del futur simple. Conjugació i usos. 
•Contrast Present/Futur/ir a +inf. 
2.5.6.  Condicional simple. 
•Conjugació i usos limitats a la expressió de cortesia i a donar consells. 
2.5.7.  Imperatiu afirmatiu 
•Conjugació dels verbs regulars i irregulars. Usos.

2.5.8.  Imperatiu negatiu 
•Conjugació dels verbs regulars i dels irregulars. Usos.
2.5.9.  Present de subjuntiu.
•Conjugació dels verbs regulars i dels irregulars. Usos.
2.5.10.  Pretèrit perfet de subjuntiu
•Conjugació i usos.
2.5.11. Introducció al contrast d’ús dels modes indicatiu /subjuntiu en oracions 
relatives, temporals, i substantives per a expressar desitjos, sentiments, possibilitat. 
2.5.12.  Formes no personals del verb. Consolidació i ampliació.
•Infinitiu compost. Conjugació i usos.
2.5.13.  Perífrasis verbals.
•D’infinitiu: empezar a; volver a; dejar de; acabar de.

•De gerundi: llevar, seguir, continuar.
2.5.14.  Ser i estar; estar i haber. Consolidació i ampliació la feina iniciada al nivell 
bàsic, d’acord amb els objectius d’aquest nivell. 
2.5.15.  La impersonalitat.
•3a persona plural; 2a persona sing.; usos de se.

2.5.16.  Verbs de règim preposicional més freqüents.

2.6.  Les preposicions i les locucions prepositives.
•Consolidar i ampliar els continguts introduïts al nivell bàsic, d’acord amb els objectius 
d’aquest nivell. 
•Expressions temporals: hace... (que); desde hace...; desde que; al cabo de...

2.7.  Els adverbis i les locucions adverbials 
•Consolidació i ampliació els continguts introduïts al nivell bàsic, d’acord amb els 
objectius d’aquest nivell. 
•Formació d’adverbis amb el sufix –mente.

2.8.  Conjuncions i connectors de coordinació i subordinació d’acord amb els objectius 
d’aquest nivell.
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•Formes i usos.  

2.9.  Recursos de connexió textual orals i escrits.
• En relación con, en cuanto a; en primer lugar, luego; por otra parte.

L’oració
•Consolidació i ampliació de les regles generals de l’ordre dels elements constituents 
de l’oració i altres combinatòries, d’acord amb els objectius d’aquest nivell. 

2.10. L’oració simple

2.10.1.  Tipus d’oració simple. 
•Oració afirmativa. 
•Oració negativa: la doble negació.
•Oració interrogativa.
•Oració exclamativa.
•Oració dubitativa i l’expressió de la hipòtesis.
•Oració desiderativa. 
•Oració impersonal.

2.11.  L’oració composta

La coordinació
•Oracions copulatives.
•Oracions disjuntives.

•Oracions adversatives (sino).

La subordinació
2.11.1.  Oracions subordinades substantives en indicatiu (amb verbs d’opinió en forma 
afirmativa: creer que, pensar que, suponer que, parecer que) i en present o pretèrit 
perfet de subjuntiu ( es posible que, esperar que, desear que...).

2.11.2.  Oracions subordinades d’infinitiu.
2.11.3. Oracions subordinades de relatiu amb pronom que/donde/cuando/ i antecedent 
conegut o desconegut; amb determinant i amb preposició.
2.11.4.  Oracions subordinades adverbials:
•Temporals: cuando + indicatiu /subjuntiu.
•De lloc.
•Causals: como, porque, es que.

•Consecutives: así que; y, por eso; o sea que, total que...

•Condicionals amb indicatiu.
•Comparatives. 
•Concessives: aunque + indicatiu, a pesar de que + indicatiu.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

•Consolidació i ampliació del continguts introduïts al nivell bàsic, d’acord amb els 
objectius d’aquest nivell.
•Ampliació i consolidació de la separació sil·làbica en textos escrits. 
•Ampliació i consolidació de les normes generals de l’ús de l’accent gràfic.
•Iniciació a l’ús de les sigles més freqüents. 

4.  Fonètica i fonologia

Consolidació i ampliació dels continguts introduïts al nivell bàsic, d’acord amb els 
objectius d’aquest nivell.

PÁGINA

4.1.  Identificació i producció de fonemes vocàlics i consonàntics.
4.2.  Enllaç dels sons en el grup fònic.
4.3.  Identificació i producció dels patrons melòdics de l’imperatiu i de l’oració 
subordinada. 
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Èuscar

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable, improbable o com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, demanar 
ajut, demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o 
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declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i lús de les formes de tractament: formal, informal i hitanoa.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents:
• formal
• estàndard
• informal
• hitanoa

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format.
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard/no estàndard.
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.
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1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut. Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut. Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual.

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si.

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte). Fórmules per iniciar cartes i correus
electrònics. Inici de contacte telefònic.

• Introducció del tema.
• Tematització.

1.3.2. Desenvolupament del discurs
• Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema
• Coreferència anafòrica/ catafòrica. Substitució d’elements esmentats o per esmentar 
en el discurs per proformes. Concordança dels temps verbals i dels marcadors 
temporals propis del nivell.
• El·lipsi de l’antecedent de les frases de relatiu. El·lipsi del verb.
• Repetició.
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments.
• Èmfasi.
Expansió del tema
• Exemplificació.
• Al·lusions, referències, cites i evocacions.
• Enumeració, seqüenciació temporal.
• Reforç. Precisió/matisació.
• Contrast.
• Introducció de subtemes.
• Personalització:
Canvi temàtic
• Digressió.
• Recuperació del tema.
La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
• Addició.
• Contrast.
• Finalitat.
• Causa.
• Conseqüència.
• Condició.
1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum /Recapitulació.
• Indicació de tancament textual i tancament textual.
1.3.4. Discurs oral: iniciació, manteniment i seguiment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió.
• Paper de la persona interlocutora.
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Demostració de comprensió.

Demostració d’incomprensió.
Petició d’aclariments.
Demostració d’ implicació 
Petició de confirmació/opinió.

Recursos dilatoris: ús de mots falca.
Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte.

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…).
2.1.2. Descripció i narració de fets.
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 
cara a cara o davant d’una audiència.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes).
2.1.6. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...)
2.2.4. Contribució a material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.
2.2.6. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons, etc.

2.3.  Comprensió oral
2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard de 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2. Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4. Conferències i xerrades com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 
sigui conegut.
2.4.2. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).
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2.4.4. Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5. Cançons i poemes.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers...
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística.

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics i utilització adequada dels mateixos (producció i comprensió) en 
els contextos a que es refereixen els objectius especificats per a cada nivell.
1.2.  Famílies lèxiques.
1.3.  Paraules compostes i derivades. Derivació:
Sufixos de derivació, substantius:
Abstractes:-keria, -kuntza, -men/-pen, -tza

Acció, -keta, -(k)era

Sufixos de derivació, adjectius: el prefix a mari-, i els sufixos -ti, -tsu, -garri i –kor. 
Composició: Substantius: argazki makina, lo zakua, haurtzaroa... Adjectius: 
burugogorra, ipurtarina, lotsagabea, amazuloa, eskuzabala...

1.4. Regles morfonològiques bàsiques (hiztuna, ipurtarina, hizlaria...)
1.5.  Onomatopeies:danba, kox-kox, ttipi-ttapa...
1.6.  Mots transparents o pròxims. Falsos amics.
1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger.
1.8.  Frases fetes, dites i refranys.

2.  Morfosintaxi 

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu 

2.1.1. Tipus de substantius: animats/inanimats, comptables/incomptables.

2.1.2. Morfologia del substantiu: gènere.
2.1.3. El sintagma nominal: formació, ordre dels elements i elements imprescindibles i 
facultatius.

2.2.  Els determinants 

2.2.1. Articles: -a, -ak, -ok.

2.2.2. Demostratius: distinció entre sing. i pl.
2.2.3. Quantificadors:
• Numerals: ordinals i cardinals, mides i quantitats (botila bat ardo, ardo botila bat), i 

expressions (gaur zortzi, bospasei urte inguru, hamaika aldiz, mila bider...). 

• Indefinits: zenbait, hainbeste, makina bat, aski, ugari , franko, mordoa...
• Generals: guztia/dena, osoa.

2.2.4. Determinats indefinits: edozer, edozein.

2.3.  El pronoms
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2.3.1. Els pronoms personals neutres i intensius (neu), reflexius (bere burua, neure 

kasa, neure kabuz) i recíprocs (elkar)

2.3.2. Els indefinits (derivats dels interrogatius): norbait, zerbait, edonor,edozer...

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Izenlaguna

• Sufix -ko: element del SN+-ko (begi urdineko neska, mendira joateko ohitura).

SAdv.+ko (euskarari buruzko liburua, sekulako kolpea).

• Sufix –(r)en.
2.4.2. Morfologia de l’adjectiu.

• Expressió de grau: graduadors autònoms (ikaragarri, izugarri, alper hutsa) i 

duplicació. 
• Expressió de la comparació: sufixos -ago, -en –egi i la partícula hain. 

2.4.3. Posició de l’adjectiu dins del sintagma nominal.
2.4.4. Ús de l’adjectiu berri.

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs
• Nor i nork.

• Sintètics i perifràstics.
2.5.2. Formes no personals 
• La nominalització: -t(z)ea  (adjectiu + izan, adverbi + egon, gustatu, kostatu, erabaki, 

ahaztu, merezi , -t(z)en (ikasi, jakin, hasi, utzi, lagundu, saiatu) i -t(z)eari (utzi).

2.5.3. Formes personals: temps i aspecte.

• L’aspecte:
-tu, -t(z)en, -ko.

Alltres maneres per indicar l’aspecte: egona naiz, ikusia dut.

Aditz oina: etor.
• Verbs sintètics:
Nor: joan, etorri, ibili: Indicatiu, passat. 
Nor-nork (nor: 3a persona): jakin, eraman, ekarri. Indicatiu passat. 
Nor-nori (nor: 3a persona): egon. Indicatiu, present. 
Nor-nori-nork: Imperatiu (esaiozu, galdeiozu, emaiozu).

• Verbs perifràstics:
Nor: Indicatiu, passat i condicional hipotètic. Imperatiu. Potencial, present.
Nor-nori (nor: 3ª persona): Indicatiu, passat i condicional hipotètic (gustatuko 

litzaidake).

Nor-nork (nor: 1a i 2a  persona): Indicatiu, present i condicional hipotètic. Imperatiu. 
Potencial, present.
Nor-nori-nork: Indicatiu, passat (nion, zidan).

2.5.4. Modalitat (perifrasis verbals).
• Ari izan, ahal izan/ezin izan, behar izan, nahi izan. Present,  passat i futur. 
2.5.5. Locucions verbals.

• Sust+ izan: gose izan, beldur izan.

• Noren zain egon, noren bila ibili, noren antza izan.
2.5.6. Construccions impersonals: ikus daiteke.

2.5.7. Partícules verbals: al, ote i omen.

2.5.8. Verbs factitius.
• arazi: etorrarazi, eginarazi, sentiarazi...

• -ra: barrea eragin.

2.5.9. L’element inquirit (galdegaia): erori egin nintzen...

2.6.  Els adverbis 
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2.6.1. Tipus d’adverbis.
• Adverbis de temps: adverbis més freqüents (umetan, gaztetatik...), adverbis de 
freqüència (noizean behin, sarritan, maiz...), derivats dels interrogatius (noizbait).

• Adverbis de lloc: adverbis més freqüents, derivats dels demostratius, derivats dels 
interrogatius (edonon, nonbait...).
• Adverbis de manera: sufixos -(e)la, -ki, -to, -ka, -ik. 

• Adverbis de grau: erabat, aski, gutxien, gehien.

• Adverbis d’opinió: certesa, incertesa (beharbada, dudarik gabe, dirudienez).

2.6.2. Locucions adverbials: duela, orain (dela), di-da, ziztu bizian, hala-hola, hor 
nonbait, nahitaez, badaezbada...

2.6.3. La posposició. 
• Noren: partez, kontu, arabera, truk(e).
• Nori: buruz, begira.

• Non: zehar.

• Nondik: kanpo. 

2.7.  La declinació

2.7.1. Els casos: casos gramaticals, casos d’espai i temps i d’altres.
2.7.2. Distinció.
• Sing./plur. i indeterminat (mugagabea).

• La -a orgànica.

2.8.  L’oració simple

2.8.1. Estructura de l’oració.
• Ordre dels elements de l’oració. L’element inquirit galdegaia.

• Declarativa afirmativa i negativa.
• Interrogativa: Noizkoa ote da?, Zenbat urte izango zenituen?, sufix –en.
• Exclamativa: Zein/zer.../-(en)!; Bai...+ Adj.!; A zer nolako ..!; demostratius i derivats 

(Hau da hau, alfer hori! )... Interjeccions i d’altres: Hor konpon!, Baita zera ere!, Hara 

bestea!, Kokoteraino naukazu, Inondik inora!...
• Imperativa (Etor zaitez, tira!, egidazu, esadazu, sufix -(t)zeko...).

• Modificacions de l’estructura (Egingo ez dizut ba!...).

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La subordinació.
• Oracions subordinades substantives: -(e)la, -t(z)eko, (ea).../-(e)n.
• Oracions subordinaves adjectives o de relatiu: -(e)n, tako. 

• Oracions subordinades adverbials: temporals (-(e)netik, -t(z)ean, -t(z)erakoan, -(e)n. 

bitartean, bezain laster), condicionals (-(e)z gero, (baldin) ba), causals (-(e)lako, bait),
finals (-t(z)eko), concessives (inf+ nahiz eta/ arren ), comparatives (baino...-ago (a), 

baino...gehiago / gutxiago, bezain, bezainbeste, hainbeste, hain).

2.9.2. La coordinació
• Oracions conjuntives: eta.
• Oracions juxtaposades: copulatives (ez bakarrik,... ere), adversatives (alde batetik,... 

bestetik).

• Oracions disjuntives: edo, edota, ala.
• Oracions adversatives: baina, baizik.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

• L’alfabet.
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• Ús de les majúscules i minúscules.
• Representació gràfica de fonemes i sons (bat-batean, eginez gero).
• Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia.
• Ús dels signes de puntuació.
• Abreviatures (ordinals, l’hora, e.a).
• Sigles (ETB, aek, HABE...).
• La data amb lletres i xifres.
• Paraules compostes, juntes o separades, guionet, pèrdua de la vocal final del primer 
element de composició.

4.  Fonètica i fonologia  

• Sons i fonemes vocàlics. Absència de diftongs descendents.
• Sons i fonemes consonàntics. Sistema de sibilants. Valor de la -r en posició final de 
paraula.
• Processos fonològics: elisió (eta>ta), palatalització (il, in) i els sandhis.
• Accent, ritme i entonació: el sintagma (grup fònic) i l’oració (mintzagaia i galdegaia).
• Adaptació fonètica dels préstecs.
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Francès

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; identificar-se; narrar un fet o esdeveniment 
passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i expressar si es recorda una 
cosa; descriure: descriure persones, estats físics i anímics, coses, sentiments, 
processos, canvis i sistemes, fent apreciacions sobre qualitats i propietats; narrar un 
fet o un esdeveniment passat; confirmar; desmentir.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; valorar un fet (com a probable o improbable, com a aparent,...); expressar el 
grau de certesa, incertesa, credulitat, probabilitat, improbabilitat. 

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar la intenció, la voluntat o la decisió de fer alguna cosa; convidar; oferir alguna 
cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; negar-se a fer una cosa; 
expressar el desig de fer alguna cosa; respondre a una demanda:  acceptar, refusar, 
dubtar; respondre a una proposta.

1.4.  Actes directius o persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; demanar a algú que faci alguna cosa: donar 
ordres,  demanar alguna cosa, ajut, demanar que alguna persona faci alguna cosa 
com a favor, necessitat o obligació; suplicar ; sol·licitar; dispensar a algú de fer una 
cosa; demanar si es coneix una informació, demanar confirmació sobre la veracitat 
d’un fet, verificar una informació; demanar informació; demanar opinió; demanar sobre 
el propòsit, la intenció o la voluntat de fer una cosa; prohibir; proposar, suggerir; 
reclamar; recordar alguna cosa a una persona; autoritzar a fer alguna cosa; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; inquietud,  angoixa, tranquil·litat.
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1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una 
invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i 
perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; expressar 
aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, 
respondre a mostres d’interès; lamentar; expressar condol.

2.Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1. Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
Les convencions en els torns de paraula.

2.2. Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra, la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3. Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
formal
estàndard
informal

2.4 Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el lèxic,  
i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals en situacions comunicatives clarament definides i 
previsibles  (lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells)
1.1.2.  Funció comunicativa del text.
1.1.3.  Tipus de text i format. Seqüència textual (temporal, lògica, etc..)
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1.1.4.  Varietat i registre. Llengua oral / llengua escrita. Registre formal / informal. 

Neutre; varietat estàndard.
1.1.5.  Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual

El text com a unitat global de significat.

1.2.1.  Pertinència i estructuració del contingut. Selecció de contingut rellevant. 
Ordenació lògica de les idees.
1.2.2.  Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual 

Organització interna del text. (Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual; 
relacions sintàctiques i semàntiques - fenòmens gramaticals i lèxics - que connecten 
els enunciats d’un text entre si)
1.3.1.  Inici del discurs.
•Introducció del tema segons el tipus d’interacció: rituals socials,  introducció d’una 
història, una informació, una anècdota, interacció telefònica,  correu, ...: c’est l’histoire 
de, je vais parler de, tout d’abord, Monsieur, dis donc...
1.3.2.  Desenvolupament del discurs 
•Desenvolupament temàtic.
 Manteniment del tema.
Correferència. Anàfores pronominals: il, elle, ça, cela, celle-ci, qui, ce qui, le même...;   
anàfores nominals: indefinit + nom /determinant + nom: un livre/ son livre, nom comú / 
nom propi:   Béjart / ce danseur...; anàfores adverbials.
Repetició: sinònims, antònims, camps lèxics.
Reformulació: c’est-à-dire...
Èmfasi: remarquez, pas du tout...
Expansió temàtica.
•Enumeració: conectors enumeratius d’ús freqüent: alors, après, d’abord, ensuite, 
finalement...
•Exemplificació: par exemple, ça me fait penser à...
•Expansió del tema comparant, descrivint, explicant.
•Al·lusions, referències, evocacions: ...dit..., écrit..., selon...
•Definicions: c’est un...
•Personalització,comentaris personals: à mon avis, je trouve que...
Canvi temàtic.
•Disgressió: à propos, j’ajouterai...
•Recuperació del tema: reprenons, continuons...
•Proposar un nou tema: je parlerai maintenant de...
La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
•Addició: et, également, de plus....
•Organitzadors del discurs: premièrement, d’une part, d’autre part...
•Condició: si, au cas où, à condition que...
•Causa: parce que, car, puisque, grâce à, en raison de...
•Finalitat: pour, afin de/ que ...
•Oposició, concessió: malgré, en dépit de, même si, cependant, en revanche, bien 
que...
•Conseqüència: c’est pourquoi, donc, ainsi, en effet, si bien que...
•Conclusió: en conclusion, ainsi...
 1.3.3. Conclusió del discurs
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•Resum, recapitulació: en résumé, bref...
•Tancament textual. Concloure un correu: cordialement, veuillez agréer...
Concloure una conversa: à bientôt, merci d’avoir appelé....
1.3.4.  Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics)
•El torn de paraula. presa, manteniment i cessió del torn de paraula:  il faut que je te 
parle, à mon avis, je voudrais dire, laisse-moi parler...
•Paper de la persona interlocutora: demostració de la comprensió; petició de 
confirmació (llenguatge fàtic):   c’est clair?,  tu me suis?, comment  tu  dis?, pardon?,   
c’est ça, ça veut dire, je m’explique... 
•Recursos dilatoris,marcadors conversacionals: bon, hein, si vous voulez...
•Autocorreció, rectificació, expressió de dubte: je voulais dire, c’est-à-dire,...
•L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5.  La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.

•L’ordenació i encadenament dels  paràgrafs en textos propis del nivell.
•Els signes de puntuació: guions, cometes en transcripcions de diàlegs, guions i 
parentèsis per informacions adicionals.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1. Expressió i interacció oral

2.1.1.  Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges, …).
2.1.2.  Descripció i narració de fets.
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 
cara a cara o davant d’una audiència. 
2.1.5.  Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes...).
2.1.6.  Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1.  Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...
2.2.2.  Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...).
2.2.4.  Contribució a material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci… 
2.2.5.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.
2.2.6.  Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons,  etc.

2.3. Comprensió oral

2.3.1  Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndar de 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2.  Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana. 
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2.3.3.  Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana. 
2.3.4.  Conferències i xerrades, com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant. 

2.4.Comprensió escrita

2.4.1.  Novel·les senzilles en versió original, sempre que el tema sigui conegut. 

2.4.2.  Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant. 
2.4.3.  Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge). 
2.4.4.  Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies. 
2.4.5.  Cançons i poemes. 

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1.  Fer d'intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers...
2.5.1.  Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius. 
2.5.2.  Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2. 

C. Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics 

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida quotidiana 
en els contextos a què es refereixen els objectius especificats per al nivell intermedi.

1.2. Famílies lèxiques

Antònims d’ús freqüent: riche/pauvre.... Sinònims d’ús freqüent: drôle, amusant…

Homògrafs : cher Paul/cher ≠bon marché...;  homòfons:  vert, verre, vers... ; 
substantius de doble gènere: le manche/la manche; anteposició i postpició dels 
adjectius d’ús més freqüent: un grand homme, un homme grand... 

1.3. Paraules compostes i derivades

 Prefixos: a-, dé-, re-, in/im-  mal-. Non i pas utilitzats com a prefixos: la nonviolence,

pas cher...
Sufixs: afegits a un substantiu, a un adjectiu o al radical d’un verb per formar 
substantius, adjectius i verbs: -ier, -ière, -age, -isme; -ien, -ienne, -ique, -al, -ale; -er, -

ifier... Formació de l’adverbi: sufix –ment.
Sufix –aine i valor d’aproximació.
Paraules compostes d’ús freqüent: chou-fleur, machine à laver, ...

1.4. Abreviacions. Sigles.

Mecanisme d’abreujament en el registre familiar de paraules del registre estàndard: 
prof, fac, gym, sympa, ciné; sigles d’ús freqüent: FLE, HLM, RER, SMIC, ...

1.5. Onomatopeies

Onomatopeies d’ús freqüent: cocorico, patatras, teuf-teuf, toutou, mémé, tonton...
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1.6.  Mots transparentes o pròxims. Falsos amics: subir, discuter...

1.7 Préstecs i mots d’origen estranger
1.8. Frases fetes, dites, refranys d’ús freqüent 

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1. El substantiu 

2.1.1.  Tipus de substantius: comptable/ incomptable, concrets/ abstractes...
2.1.2. Morfologia: gènere nombre; concordança; nominalització de verbs i d’adjectius.

2.2. Els determinants 

2.2.1.  Articles: funcions de l’article; Casos més freqüents d’omissió de l’article.
2.2.2.  Demostratius 
2.2.3.  Possessius:  formes i usos. Alteracions provocades per la fonètica.
2.2.4.  Quantificadors: quantitatius: dizaine, douzaine,...la majorité de, la plupart, de 
nombreux....; indefinits: certains, quelques, tout, n’importe quel, aucun, nul...

2.3. Els pronoms

2.3.1.  Pronoms personals: le, la les, lui/leur, y, en, de lui..; els dobles pronoms.
2.3.2. Pronoms relatius: formes simples i compostes; pronoms demostratius + relatius:

celui que, ce qui…
2.3.3.  Pronoms indefinits: quelqu’un, rien, personne, aucun, n‘importe quoi, n’importe 

lequel,  n’importe où...  Combinacions indefinit + indefinit…

2.4. L’adjectiu 

2.4.1.  L’adjectiu qualificatiu: gènere i nombre; postposició de l’adjectiu; grau: 
comparatiu i superlatiu; intensitat
2.4.2.  Posició: diferència de significat segons la posició d’adjectius d’ús molt freqüent; 
avantposició.
Construcció verb + adjectiu: rendre, rester, sembler,...+ adjectif.

2.5. El verb

2.5.1.  Tipus de verbs.
2.5.2.  Temps i aspecte:  aspecte duratiu, puntual, perfectiu, imperfectiu...

Formes personals i no personals. Temps simples: présent, imparfait, futur simple, i 
passé simple de l’indicatif;  conditionnel présent, impératif, présent du subjonctif.

Temps compostos: passé composé, plus-que-parfait i futur antérieur de l’indicatif; 

conditionnel passé, subjonctif passé. El condicional i el sistema hipotètic.
Modes  impersonals: l’infinitiu present i passat: valors i usos. Formes impersonals d’ús 
freqüent: Il faut, il est+ adjectif, il reste, il manque, il paraît, il se peut...

2.5.3.  Modalitat.
Perífrasis verbals en present i passat: d’aspecte: venir de, se mettre à,...; de 
desplaçament: je sors faire; de percepció: j’entends chanter...

2.5.4.  Veu activa i veu passiva: formació i ús.

2.6.  Les preposicions 
2.6.1. Preposicions i locucions preposicionals. Formes i funcions. 
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2.6.2. Estructura del sintagma preposicional.

2.7.  Els adverbis.

2.7.1.  Tipus d’adverbis i locucions adverbials.
2.7.2.  Funcions i usos.  Adverbis en –ment.

L’oració
2.8. L’oració simple

•Modificacions de l’estructura canònica: ça, c’est à moi...

•Locucions-enunciat, paraules-frase: bon courage, ça y est....

2.9. L’oració composta

2.9.1.  La coordinació.
•Oracions conjuntives (et, ni).

•Oracions juxtaposades.

•Oracions disjuntives (ou...).

•Oracions adversatives (mais ).

•Oracions causals (car). Oracions  consecutives ( donc)

2.9.2.  La subordinació
•Subordinades substantives: opinió, desig, obligació, necessitat..., discurs indirecte; 
interrogació indirecta amb el verb introductori en passat;  subordinades adjectives: je 
suis sûr qu’il partira...

•Subordinades adjectives: amb qui, que, où, dont, preposició+ lequel, preposició +
quoi;  démostratiu+ relatiu.

•Oracions subordinades adverbials: causa, conseqüència, explicació, oposició,
concessió, finalitat, condició i hipòtesi (introduïdes per les conjuncions si, à  condition   

que, à moins que...), temporals, infinitives.

3.  Ortografia i aspectes gràfics 

En aquest nivell es consoliden i amplien els continguts del nivell bàsic. 
3.1.  Representació gràfica de fonemes i sons.
Grafies que poden suposar una particularitat en la pronunciació en paraules d’ús 
freqüent.
Casos freqüents d’ortografia d’ús (o arbitrària); atenció especial a les consonants finals 
i a les dobles consonants no pronunciades.

Paraules d’ús freqüent en les quals la correspondència fonètica/ortografia és anòmala.
Ortografia de formes homòfones conegudes.

4.  Fonètica i fonologia  

En el nivell intermedi es consoliden i amplien els continguts del  nivell bàsic.

4.1.  Processos fonològics.
Casos especials de  liaison; liaison prohibida i facultativa.
La pronunciació de mots forans. 
La pronunciació d’algunes consonants finals (album, forum...).

4.2. Accent, ritme i entonació / patrons tonals de l’oració
 La funció expressiva de l’accent.
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Grec

Nivell Intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar (esdeveniments, llocs, persones, èpoques); confirmar la veracitat d’un fet; 
donar informació (sobre persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, 
costums...); descriure (llocs, persones, canvis, sentiments, percepcions); evocar; 
definir requisits; expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; 
identificar/-se; narrar un fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una 
persona, comprovar i expressar si es recorda una cosa.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió; expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments  
presents, passats i futurs); predir; valorar un fet com a probable o improbable, com a 
obligatori o no obligatori, prohibit o permès.

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, demanar 
ajut, demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estats físics, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones
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Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o 
declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; expressar 
aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom; 
respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 

diferents:
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elemental, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format.
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard.
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.
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1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut.
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual

Organització interna del text oral i escrit.

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte): µε συγχωρείτε, την προσοχή σας
παρακαλώ, κυρίες και κύριοι…

• Introducció del tema: καλά, εντάξει, ωραία, λοιπόν, όσο για…

• Tematització: ας µιλήσουµε για…, και τώρα…

1.3.2. Desenvolupament del discurs 
• Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema 
• Coreferència (ús de l’article, pronoms, demostratius; concordança de temps verbals). 
Anàfora, catàfora i dixi: και τότε, από τότε, εκεί που, τη στιγµή που…

• El·lipsi: δεν αισθάνεται καλά και δε θα έρθει απόψε.

• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics): τον

είδαµε τον Πέτρο ...
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: εννοώ, πάει να πει.

• Èmfasi: αποκλείεται, δε γίνεται, αδύνατο…

Expansió temàtica
• Enumeració, seqüenciació temporal: πρώτα απ’όλα, και τώρα…, τελικά…

• Exemplificació: παραδείγµατος χάρη.

• Al·lusions, referències, cites i evocacions. όσο για…
• Definicions: δηλαδή, µε λίγα λόγια, 

• Reforç. Precisió / matisació: ίσως, µάλλον, µπορεί.

• Contrast. πάντως, παρ’όλα αυτά. 

• Introducció de subtemes: από την άλλη πλευρά, από την άλλη µεριά.
• Personalització: ειλικρινά, πραγµατκά, να σου πω την αλήθεια, κατά την γνώµη µου. 

Canvi temàtic
• Digressió: καλά, εντάξει, άκου, εδώ που τα λέµε, και µην ξεχνάς ότι…
• Recuperació del tema: λοιπόν, όπως λέγαµε, καλά τα είπες, όσο για …

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
• Addició: επιπλέον.

• Contrast: παρ’όλα αυτά, ωστόσο.

• Finalitat. Resultat, conseqüència...: για να, πρόκειτα να, ώστε να..

• Causa: αφού, επειδή, γιατί
• Condició: αν, να είχες…

• Desig: µακάρι να.

• Correlació temporal: ενώ, πριν, αφού, ώσπου να, µέχρι να, καθώς.
1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum/Recapitulació: συντοµεύω.

• Indicació de tancament textual (και τελειώνω) i tancament textual (σας ευχαριστώ για

την προσοχή σας)
1.3.4. Discurs oral: Iniciació i manteniment (recursos específics).
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• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: καλά, ωραία, και βέβαια, ορίστε

παρακαλώ, µην µου πεις, αλήθεια; , σοβαρά; , υπέροχα, και δεν µου λες, λέγε λέγε

σ’ακούω…
• Paper de la persona interlocutora: 

Demostració de la comprensió, petició d’aclariments, etc. (llenguatge fàtic): κατάλαβα, 

ναι, ναι, ναι έχεις δίκιο, δεν κατάλαβα καλά, πώς είπες; , άκου λέει
Recursos dilatoris: ús de mots falca: άκου, κοίτα, να σου πω, το ξέρεις, και εδώ που τα

λέµε, και µε το δίκιο του, δε λέω…

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: δεν ξέρω, µπορεί, µάλλον, και όµως…

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: τι λες; δε συµφωνείς; 
• Respostes a situacions de sociabilització: σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, 

και στα δικά σου, να ζήσετε. 

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• L’ordenació en paràgrafs. El punt.
• Els signes d’exclamació, interrogació.
• Guions o cometes en la transcripció de diàlegs.

• Les comes i la seva omissió, en oracions subordinades, llistes, aposicions: τον ξέρεις

τον τάδε τον αδελφό της Ρούλας της Κύπριας…

• Altres convencions: punts suspensius, el punt alt.
• Guions o parèntesis per a informacions addicionals o aclaratòries.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relacionats amb la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…). 
2.1.2. Descripció i narració de fets. 
2.1.3. Instruccions per ensenyar a fer una cosa, anar a un lloc, donar una recepta, 
mostrar un procediment.
2.1.4. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.5. Intervencions o parlaments breus (preparats) en situacions socials informals i 
semiformals (celebracions, dols...), cara a cara.
2.1.6. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 

enquestes, entrevistes...).
2.1.7. Converses telefòniques de caràcter social o per raons laborals o comercials.
2.1.8. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació.
2.2.4. Contribució a  material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.
2.2.6. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons, etc.

2.3.  Comprensió oral
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2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard sobre 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2. Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4. Conferències i xerrades, com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 
sigui conegut.
2.4.2. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).
2.4.4. Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5. Cançons i poemes.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers.
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3.  Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida quotidiana 
en els contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.
1.2.  Famílies lèxiques: sinònims i antònims.
1.3.  Substantius (σήµα), adjectius (ελαφρύς-ιά-ύ) i verbs (πιάνω, τραβώ) polisèmics.
1.4.  Cultismes de la llengua oral i escrita: ús segons la persona interlocutora.
1.5.  Sigles: Ι.Κ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε.

1.6.  Onomatopeies genèriques.
1.7.  Falsos amics: hel·lenismes inexistents en grec modern (semàfor, arxipèlag) o de 
significat diferent (idiota/ιδιωτικός, patòleg/παθολόγος).
1.8.  Préstecs i mots d’origen estranger. Diferència d’ús amb els mots paral·lels.
1.9.  Frases fetes d’ús quotidià: καλού κακού, έχουµε και λέµε, πού να δεις, άκου λέει, 

εδώ που τα λέµε, όσο και να µου πεις, µην µου πεις.

1.10.  Mots falca habituals: λοιπόν, δεν µου λες, για να δω, έλα, πάντως, τέλως
πάντων, σύµφωνοι, έγινε, να σου πω, µάλλον, πάλι καλά.

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Substantius menys freqüents.
• Masculins en -έας
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• Femenins en -ος

• Neutres en –ς, -ος, -ας, -ως, -ον, -εν, -αν, -µα, -ιµο, -υ

2.1.2. Els casos: ús i funcions dins l’oració.
2.1.3. El vocatiu. Formes cultes.

2.2.  Els determinants

2.2.1. Articles. Utilització emfàtica de l’article.
2.2.2. Demostratius menys freqüents: τέτοιος-α-ο, τούτος-η-ο.

2.2.3. Possessius. Utilització emfàtica del possessiu.
2.2.4. Quantificadors.
• Quantitatius: τόσος-η-ο, όσος-η-ο, κάµποσος-η-ο.

• Ús de κάτι i τίποτα com a quantificadors.
• Indefinits menys freqüents: κάποιος-α-ο, ο καθένας, καθετί, κατιτί, ο/η/το τάδε, ο/η/το

δείνα, κάπως.

2.3.  El pronoms

2.3.1. Els pronoms personals.
• Posició dels pronoms segons el mode del verb.
• Ús de les formes fortes del pronoms personals.
• Ús redundant dels pronoms febles.
• Combinacions de les formes fortes i febles.
• Combinacions de les formes fortes i febles amb les preposicions.
2.3.2. Els pronoms reflexius: τον εαυτό (µου), ο ίδιος/η ίδια/το ίδιο.

2.3.3. Els pronoms recíprocs: ο ένας τον άλλο. El prefix άλλο-.

2.3.4. Els pronoms relatius.
• Els pronoms relatius που, ο οποίος/η οποία/το οποίο.

• Els pronoms relatius indefinits όποιος/όποια/όποιο, όσος/η/ο, όπου, όποτε, όπως, 

ό,τι.
• Les formes en –δήποτε.

2.3.5. Els interrogatius: τι, πώς, πού, ποιος, πότε, τίνος, ποιανού.

2.3.6. Els exclamatius: τι, που.
2.3.7. El pronom που. Ús i combinacions.
2.3.8. Les formes µόνος-η-ο, µοναχός-ή-ό, µονάχος-η-ο.

2.4.  L’adjectiu

2.4.1. Declinacions d’adjectius menys freqüents.
• Adjectius en –ύς –ιά –ύ.
• Adjectius en –ης –ης –ες.

• Adjectius en –ης –α –ικο.

• Adjectius en  -ων –ουσα –ον.
2.4.2. Superlatius amb perfixes: ολο-, κατά-.

2.4.3. Locucions comparatives: όλο και πιο πολύ, όσο το δυνατό πιο.

2.5.  El verb

2.5.1. Les conjugacions.
• Les conjugacions actives.
• Les conjugacions mitges/passives.
2.5.2. Les veus del verb: activa, mitja i passiva. Morfologia.
2.5.2. L’”estat” del verb: actiu, passiu, reflexiu, recíproc, neutre. Diferències i règim 
verbal.
2.5.3. Els verbs defectius.
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2.5.4. Els modes del verb. Ús i característiques: indicatiu, subjuntiu, imperatiu, 
condicional (δυνητική), potencial (πιθανολογική) i volitiu (ευχετική).

2.5.5. Els temps del verb.
• Temps verbals simples: present, futur, aorist, imperfet.
• Temps verbals compostos: pretèrit perfet, plusquamperfet, futur perfet.
• Diferències d’ús entre els temps de passat: aorist, pretèrit perfet, imperfet.
2.5.6. L’aspecte verbal. Tipificació.
• L’aspecte progressiu/imperfectiu: present, futur, imperfet, subjuntiu, imperatiu. 
Caracterització del seu ús.
• L’aspecte puntual/perfectiu: aorist, futur, subjuntiu, imperatiu. Caracterització del seu 
ús.
• Diferències d’ús entre l’imperatiu perfectiu i l’imperfectiu. Els imperatius col.loquials.
2.5.7. Les formes no verbals
• El participi present com a gerundi. Morfologia i ús.
• Els participis passius: -µένος-η-ο, -ούµενος-η-ο, -ώµενος-η-ο, - άµενος-η-ο, -όµενος-

η-ο. 
• Els participis actius: -τός-ή-ό. Diferència d’ús entre participi actiu i passiu.
• Ús d’antigues formes de participi: -ων –ούσα -ον, -είς –είσαι -εν, -ας –ασα –αν.

• L’antic infinitiu. Ús de certes locucions.
2.5.8. Les veus del verb. Ús i peculiaritats.
• L’expressió de la veu passiva.
• La perífrasi είµαι + participi passiu
• La perífrasi γίνοµαι  + participi actiu
• L’expressió de reciprocitat.
2.5.10. Expressió de probabilitat (πιθανολογική). Ús de la partícula θα.

2.5.11. Expressió de desig (ευχετική). Ús de la partícula να.

2.5.12. Expressió d’impersonalitat.
• L’ús de la tercera persona.
• L’ús de κανείς.

• L’ús de la perífrasi Το να + verb.
2.5.13. Règim verbal: verbs transitius i intransitius.
• Règim verbal i “estat” del verb.
• Verbs defectius i règim verbal.
• Les variacions de significat segons el règim verbal.
2.5.14. Verbs modals i perífrasis impersonals: πρόκειται, θέλει, συµφέρει, χρειάζεται, 

µέλλει, µπορεί, λέει, δεν κάνει, δεν πρέπει, απαγορεύεται, επιτρέπεται, είναι ανάγκη, 

αποκλείεται.
2.5.15. Perífrasis verbals amb substantius verbals: θέλει, χρειάζεται + -ιµο/-µα.

2.5.16. Perífrasis temporals: εδώ και, είναι καιρός που, έχω καιρό να, πάει καιρός που, 

είναι καιρός να.

2.6.  Les preposicions

2.6.1. Preposicions d’acusatiu.
2.6.2. Preposicions de genitiu.
2.6.3. Preposicions de doble règim: κατά.

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Adverbis dels adjectius menys freqüents. Formes en –ως.
2.7.2. Posició de l’adverbi en l’oració.
2.7.3. Ús de l’adverbi substituint perífrasis verbals i adverbials.

2.8.  L’oració



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092224

Disposicions

2.8.1. L’oració simple.
• Estructura de l’oració afirmativa.
• Estructura de l’oració negativa. Variacions.
• Modificacions de l’estructura segons la intencionalitat.
• Elisió d’elements en les oracions exclamatives.
• Modificacions de l’estructura en les oracions imperatives.
• Concordances entre subjecte i verb.
2.8.2. L’oració composta
La subordinació
• Oracions subordinades substantives amb που.
• Oracions subordinades substantives amb substantius verbals.
• Oracions subordinades completives. Elisió de la conjunció.
• Oracions subordinades de relatiu.
• Oracions subordinades volitives. Alteracions de l’estructura.
• Oracions subordinades temporals: conjuncions i aspecte verbal.
• Oracions hipotètiques.
• Oracions causals i finals.
La coordinació
• Oracions conjuntives.
• Oracions juxtaposades.
• Oracions disjuntives.
• Oracions adversatives.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  Ús de les lletres com a ordinals.
3.2.  Les formes tipogràfiques i cursives de les lletres de l’alfabet.
3.3.  Les variants ortogràfiques segons el registre.
3.4.  La normativa per escriure paraules estrangeres.
3.5.  La normativa per escriure topònims.
3.6.  Ús de l’apòstrof.

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics.
4.2.  Sons i fonemes consonàntics.
4.3.  Processos fonològics.
4.4.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals d’elements lèxic aïllats.
4.5.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals de l’oració afirmativa.
4.6.  Accent, ritme i entonació /patrons tonals de l’oració interrogativa.
4.7.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals de l’oració exclamativa.
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Italià

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació 
(sobre persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); 
evocar; expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; 
narrar un fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar 
i expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable o improbable, com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona 
destinatària faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, ajut, 
demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia; antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació i 
desaprovació; diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; 
desinterès i interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar 
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o declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, 
cal posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb 
aquest fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten 
els aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-
aprenentatge d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació.

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format. 
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard/no estàndard.
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.2009 2227

Disposicions

PÁGINA

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut.
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual
Organització interna del text oral i escrit. 
1.3.1. Inici del discurs.
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.): Senti, scusa; senta, scusi; 

guardi/a; dica/dimmi; Signori e Signore; pronto! chi parla?; Carissimo Antonio, cara 

amica; Egregio Dottore; Spettabile Ditta; c’era una volta.
• Introducció del tema: Innanzitutto, rispetto /riguardo a, a proposito di, dato che, 

siccome, ora, ús  del gerundi.
• Tematització: il fatto che , la faccenda, il discorso.
1.3.2. Desenvolupament del discurs 

• Desenvolupament temàtic.
Manteniment del tema

• Coreferència: ús de l’article , pronoms (Le posso chiedere un favore, 
Signore?;viene a trovarci; la casa che hai comprato), demostratius (fai quello che 

vuoi); concordança de temps verbals (mi sono piaciute subito). Anàfora (sè, proprio) 

catàfora i dixi (questo e quello ; prima, dopo, adesso; ieri; qui, là).
• El·lipsi: Maria ha comprato più libri che Gianni dischi; 'Rosso di sera, bel tempo si 

spera' .

• Repetició: eco lèxic, sinònims (salvietta-tovagliolo), antònims (Comodo-

imbarazzato; a voce alta – sottovoce); hiperònims (metallo – ferro); hipònims (pollo -
animale da cortile); homònims (puntata, lama, affettare); camps lèxics (casa capanna, 

baracca, villa, casa a schiera, palazzina, palazzo, grattacielo).

• Reformulació: Paràfrasi i aclariments: ad esempio, cioè. 
• Èmfasi: perfino o persino, addirittura. 

Expansió temàtica 
• Enumeració, seqüenciació temporal: in primo luogo, poi, allora, dopo, prima, in 
seguito, anzitutto, da una parte, infine, alla fine, all’inizio, ecc., eccetera eccetera, e 

via dicendo, e così via.

• Exemplificació:  per esempio, come, cioè, infatti

• Al·lusions, referències, cites i evocacions: come dice..., secondo... 
• Definicions: cioè, in altre parole

• Reforç: Precisió / matisació: nonostante, nonostante che, sebbene, benché, forse

• Contrast. ma, non solo... ma, mentre, al contrario, ciò nonostante, comunque, 
d’altra parte, però, tuttavia.

• Introducció de subtemes: inoltre  allora, a questo proposito, e, tra parentesi.

• Personalització: secondo me, credo che  + subj ; por fortuna, purtroppo, 
certamente, di certo, naturalmente, ovviamente, sicuramente.

Canvi temàtic
• Digressió: allora, senti un po’, a proposito, cambiando argomento...

• Recuperació del tema: allora, riguardo a...,a proposito di, a questo punto, come si è 
detto prima, adesso, cioè, in altre parole. 

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
• Addició: e, inoltre, anche, pure, non solo... ma anche. 

• Contrast: oppure, altrimenti, ma/però, comunque, eppure, tuttavia, invece di.

• Finalitat. Resultat, conseqüència: allo scopo di + inf, così  perció, di conseguenza.

• Exclusió, excepció: senza che + subj, senza + inf (senza aver pagato), tranne, a 
meno che + subj, meno...
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• Causa: Siccome, dato che,  poiché. 

• Condició: se + subj. imperf + cond. pres.

• Comparació: come, siccome, più che, tanto che.
1.3.3. Conclusió del discurs:
• Resum: cosí, insomma, quindi, dunque, ecco perché, perciò, senza dire che, 

se...allora....
• Indicació de tancament textual (Per concludere ) i tancament textual (eccetera, e 

così via, e via dicendo, Questo è tutto;  E con questo ho concluso, grazie).

1.3.4. Discurs oral: Iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. (allora;  ecco; senti un po’; 
guarda/guardate; va be’; allora / prego). 

• Paper de la persona interlocutora: ç
Demostració de la comprensió (eh, capisci, capito, chiaro). 
Petició d’aclariments, acord,  interrupció: ok !; sì; sai; ah! ho capito; davvero?; esatto; 

e certo; come no; ti/ci credo; cioè?; e poi ?; ma (ma cosa vuoi dire?); ah (ah! E cosa ti 

ha detto?) allora; assolutamente; un momento  mi scusi...; insomma; povero Carlo !;
Accidenti; Peccato. 

Exemplificació: ecco, per/ad esempio... mi spiego?

Recursos dilatoris: ús de mots falca. Dunque, diciamo, allora, mh, come dire. 

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: cioè, volevo dire, diciamo,
insomma.      

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. eh (to descendent: allora vieni 

eh?).
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• L’ordenació en paràgrafs. El punt.
• Els signes d’exclamació, interrogació. (Che mangi?).
• Guions o cometes en la transcripció de diàleg (discorso diretto).

• Les comes, en oracions subordinades, llistes (se viene lei, non vengo io), (si tratta, 

lasciamelo dire, di un buon affare).
• Altres convencions: punts suspensius (a buon intenditor...).

• Guions o parèntesis, per a informacions addicionals o aclaratòries.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral 

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, 
d’interès personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…). 
2.1.2. Descripció i narració de fets. 
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 
cara a cara o davant d’una audiència.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes...)
2.1.6. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet.
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2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...).
2.2.4. Contribució a  material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC.
2.2.6. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure o 
jugar amb la llengua: (Joc del penjat, mots encreuats, endevinalles...): poemes, breus 
textos literaris, cançons,  etc.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills, en llengua estàndard de 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2. Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o 
televisió, en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4. Conferències i xerrades com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Novel·les curtes,  còmics, sempre que el tema sigui conegut.
2.4.2. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).
2.4.4. Diccionaris monolingües, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5. Cançons i poemes, contes, textos de teatre.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers...
2.5.2. Fer d’intermediari/ària  per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida 
quotidiana  especificats per a aquest  nivell.
1.2.  Famílies lèxiques: sinònims (viso/volto/faccia), antònims (amaro/dolce).

1.3.  Paraules compostes més comuns (ferrovie, francoboll, sottopassaggi....) i 
derivades: prefixos (neonato, biscotto, decaffeinato, ri-fare, rin-facciare, sfornare...)

sufixos (bagagliaio, occhiata, pieghevole...).
1.4.  Abreviacions (ecc. cfr .Egr. Dott.). Sigles (RAI, MIUR, AAA....).

1.5.  Interjeccions: proprie (ehi! ahi! oh! eh! mah! boh!!); improprie (come? zitto/a! 

giusto! via! basta!...) Locuzioni Interiettive (Santo cielo! Uffa! Oddio! Povero/a me/te...! 
Per  caritá!... Figurati!) i onomatopeies. 
1.6.  Mots transparents (mai, gente). Falsos amics (particolare, prezioso, licenziarsi,

affettare...). Interferències lèxiques més frequents (ritornare –restituire ; asilo;
presupposto…).
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1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger (baby sitter, quiz, autogrill, smoking, slip,

würstel, jolly...).

1.8.  Frases fetes, dites, refranys (detto fatto; chi la fa, l’aspetti; larga la foglia, lunga 
la via, dite la vostra che ho detto la mia). Expressions fixes: scattare una foto, 

schiacciare un pisolino...).

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració.

2.1.  El substantiu

2.1.1.  Tipus de substantius: comptable/ incomptable, concrets/ abstractes (quel libro 
è una noia...).

2.1.2.  Morfologia del substantiu: gènere (la mela/il melo, la Sicilia /il Lazio, la  

sentinella, la bella Palermo...); nombre - cia/- gia (le ciliegie; le piogge; le bisce) -co/ -
go (collega/ghi; sindaco/ci...), altres plurals irregulars (gli urli/le urla, le armi, gli dei...).

2.2.  Els determinants (morfologia i posició)

2.2.1. Articles (un giovedì di questi; un altro signore; si è rotto un braccio...).

• Demostratius (questa poi; questa è bella)

• Possessius (i miei, arrivano i nostri, brindo alla tua, ti dirò la mia...).
2.2.2. Quantificadors:
• Numerals (il dodicesimo secolo, doppi servizi...). Expressions  fixes (fare quattro 

passi, due spaghetti). 

• Altres quantificadors (partitius, ad uno ad uno; quantitatius, tanto (così grande, 
numeroso) tutto quanto, indefinits (qualcun altro, un gran che ...).

2.3.  El pronoms (morfologia i posició)

2.3.1. Els pronoms personals, (che io sappia ). Sé reflexius (Pensa solo a sé) La amb
valor neutre: smetterla  farcela... Ci  i ne  amb valor pronominal i adverbial (vederci, 
sentirci, riuscirci, metterci, volerci...).

2.3.2. Els relatius (che, il/la /quale,  cui, il/la cui, dei quali /di cui...).

• Els interrogatius: Quale/i (Quale delle tue borse preferisci?) Quanti/e (Quanti di voi 

amano il mare?).
• Els exclamatius: Chi (A chi lo dici !). 

2.3.3. Els determinants com a pronoms (possessius, demostratius (ció, quello 

stesso), quantitatius, indefinits (alcuni, qualunque, ciascuno, qualsiasi, tanti, 
chiunque, ognuno, ovunque, dappertutto, chi...chi... uni/e...altri/ e...). 

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Morfologia de l’adjectiu: gènere, nombre regular i irregular (go/-co , pari 

/dispari), grau – issimo; grande, buono, santo. Expressió de la comparació
(inferioritat/superioritat/igualtat/desigualtat) superlatives relatives. Ús de di i che.
Comparatius i superlatius orgànics (buono, migliore, ottimo...). Expressions 
comparatives (rosso come un gambero).

2.4.2. Posició (buon uomo /uomo buono; gran salto/salto grande; sant’uomo /uomo 
santo). Concordança

2.5.  El verb
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2.5.1. Tipus de verbs: regulars i irregulars més freqüents. Normes fonamentals de 
derivació verbal.
Formes personals i no personals. (Sembra, è giusto, è meglio che, è un peccato 
che...).

2.5.2. Temps i aspecte. Trapassato prossimo i Futuro anteriore. Consolidació de les 
formes verbals de l’indicatiu: present, imperfecte, futur i Passato prossimo, de
subjuntiu present, de condicional present i imperatiu. Introducció del Passato remoto, 

(verbs regulars i irregulars més freqüents) del Trapassato remoto (coneixement 
passiu), del Condizionale passato i del Congiuntivo imperfetto. La combinació dels 
temps verbals en passat. Introducció al Futur en el passat. (sapevo che avrebbe 
vinto)
Modalitat (perífrasis verbals stare per fare / sul punto di fare)
Veu (activa i passiva) 
Ús d’essere/avere en casos particulars (verbs servils, verbs de moviment sono salito 

in fretta /ho salito le scale...).

2.6.  Les preposicions 

2.6.1. Funcions. Consolidació de l’ús de les més freqüents: a/in/ per/su de direcció i 
localització; da/ fra... de temps; di atributiu, partitiu, d'origen, de matèria, de temps; da
de procedència, de direcció, de localització, de temps, de finalitat.
Atenció especial a l’ús de di/da.

Locucions prepositives d’ús més freqüent (in modo da, allo scopo di, di qua, a 
sinistra/destra di, di bene in meglio, d'ora in avanti, di tanto in tanto, per niente, senza 

dubbio...).

2.7.  Els adverbis 

2.7.1. Morfologia d’alguns adverbis: grau (forte >fortissimo; lentamente > 

lentissimamente...).
Ús contrastiu de finalmente/ alla fine.

Ús contrastiu de allora/adesso (narració i discurs).
Funció  de ecco (ecco Gianni, ecco qui, ecco che...).
Locucions adverbials (in quattro e quattr’otto (subito); per un pelo (per poco); per 

caso (casualmente); senza dubbio (certamente); un sacco di (molto); ad un tratto 

(improvvisamente)...

L’oració

2.8.  L’oració simple 

2.8.1. Estructura de l’oració
• Oració a schema minoritario ("Dove vai?" "a scuola!").
• Declarativa afirmativa i negativa (Sull'autostrada (non) c'era molto traffico).
• Interrogativa (Ti  dispiacerebbe  accompagnarmi?, E allora?).

• Exclamativa (Non posso crederci!).

• Imperativa (Smettila!).
• Concordances.

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació
• Oracions conjuntives (anche; cioé; perció; sia...sia;...).

• Oracions juxtaposades.
• Oracions disjuntives (o ; oppure...).
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• Oracions adversatives (però; tuttavia...).

2.9.2. La subordinació
• Oracions subordinades substantives (Non ho visto né tuo padre né tua madre).
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu (Tutti cercano il cane, che si è perso).

• Oracions subordinades adverbials (temporals: inoltre, ancora, allora, adesso, giá, 

prima di, dopo che, dopo + infinitiu passat, appena; condicionals: se; causals: 
giacché; finals: affinché; concessives: sebbene...).

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  Ús dels caràcters en les seves diverses formes (majúscules: arrivederLa, 

ScriverLe, inviarVi, minúscules, cursiva, ect.). 
3.2.  Representació gràfica de fonemes i sons. Divisió de paraules a final de línia 
(asciut-to). 

3.3.  Convenció de puntuacíó en textos de carácter informal (cartes, e-mails).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics: combinacions. Diftongs i triftongs (guida, quiete).
4.2.  Sons i fonemes consonàntics: Consonants simples (mangiato, zanzara, libro 
vacanze...) i consonants geminades (donna, anno...). Funció de les consonants 
geminades (nono-nonno; copia-coppia). Agrupacions: gl (figlio); sc (sciopero).

4.3.  Processos fonològics: ensordiment (azione), sonorització (riso). Fonemes propis 
de l’italià: [v] labiodental (valigia); /k/ velar (chicco); /t/ alveopalatal (bacio).
4.4.  Accent, ritme i entonació, patrons tonals d’elements lèxic aïllats (ábitano; 

avevámo). Pronunciació de la s "impura" al principi de paraula.

4.5.  Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració. Aspectes bàsics del ritme i 
l'entonació de la frase: interrogativa i exclamativa, assertiva (mángiatela!, 

mangiátevela!...).
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Nivell intermedi

* Roomaji: transcripció segons el sistema Hepburn ( !"#)

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable, improbable o com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, demanar 
ajut, demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones
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Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o 
declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les  
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal, informal i honorífic.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal
• honorífic.

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 
lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1. Organització del discurs

1.1.  Varietat i registre

1.1.1. El llenguatge honorífic:
• L´ús de l´honorífic (kei-go) i les diferències d´ús entre l´honorífic humil (kenjoo-go) i 
l´honorífic de cortesia (sonkei-go).
• Formació de l´honorífic als verbs i adjectius: o-kaeri ni naru, o-utsukushii....

• Formes irregulars de verbs en honorífic: irassharu, mairu...
• L´honorífic als substantius.
• L´honorífic als pronoms.
• Expressions i salutacions honorífiques: Mooshiwake arimasen...
1.1.2. El llenguatge vulgar:
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• Pronoms personals en molt informal/vulgar: ore, aitsu...

1.1.3. Llenguatge femení contraposat al masculí: (Suki nano/suki nan da).

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors de presa de contacte: mina-san; ne,ne...
• El paper de la conjunció kedo en la introducció del tema.
• La tematització. Formes compostes amb la partícula wa.

1.3.2. Desenvolupament del discurs.
• Manteniment del tema:...no koto nan desu ga/kedo....

• Correferència: ús diferenciat de la forma a i de la forma so: (Ano hito/sono hito).

• El·lipsi de partícules: (Doo deshita?).

• Exemplificació: no yoo ni…
• Enumeració: mata, hajime ni, hajime wa, hajime kara...

• Contrast: keredomo...

• Disgressió: tokoro de.
• Recuperació del tema: sate.

• Connectors textuals:
• Addició: sono ue, toka, sara ni...

• Contrast: keredomo, keredo, tokoro ga, soredemo, sorenanoni.
• Finalitat: sono tame ni.

• Causa: sokode.

• Condició: moshi.
1.3.3. Conclusió del discurs.
• Resum: tsumari...

• Indicació de tancament textual: kore de owarimasu, ijoo desu.
1.3.4. Discurs oral: Iniciació, manteniment i seguiment.
• El torn de paraula: ano ne, sumimasen ga, moshi moshi.

• Paper de la persona interlocutora: aizuchi (ee, hee...), hontoo desu ka, taihen deshita 

ne.
• Recursos dilatoris: eeto.

• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: jitsu wa, hontoo wa.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges,…).
2.1.2. Descripció i narració de fets.
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
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2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 

informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 
cara a cara o davant d’una audiència.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes...).

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 

invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...)
2.2.4. Contribució a  material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons etc.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard de 
situacions habituals de la vida quotidiana).

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1. Fullets d’informació general o específica (turístics, d’instruccions de 
funcionament, sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), amb 
informació mèdica, sempre que estiguin escrits en un llenguatge senzill o vagin 
acompanyats d’imatges que il·lustrin el text.
2.4.2. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 
sigui conegut.
2.4.3. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.4. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).
2.4.5. Cançons i poemes.

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers...
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida 
quotidiana. 
1.2.  Distribució del lèxic japonès segons el seu origen:
• Yamato-kotoba

• Kango
• Gairaigo.

1.3.  Famílies lèxiques:
• Sinònims o quasi-sinònims: (tokushuu/tokushoku).
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• Antònims: (sansei/hantai).

• Els garaigo (paraules d´origen estranger) i els seus sinònims o quasi-sinònims 
autòctons: (ensoku/haikingu).

1.4.  L´aglutinació
• Formació de paraules compostes. 
• Prefixos: hi- ...

• Sufixos: -sho…
• Formació de verbs per addició de suru: sansei suru...

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l´oració.

2.1.  El substantiu
2.1.1. Numerals:
• Fraccions.
• Número enter + decimal.
• Quantificadors numerals: -ken, -tsuu.

2.1.2. Noms formals (keishiki-meishi):
• Ús de tokoro.
• Ús de aida.

• Ús de uchi ni.

• Ús de hazu.

2.1.3. Substantius que expressen temps: konogoro, chikagoro...
2.1.4. Nominalització de les oracions: l´ús de no.

• Verbs i adjectius que regeixen no: miru, kiku, tetsudau, matsu....

2.1.5. Nominalització de les oracions: l´ús de koto.
• Verbs i adjectius que regeixen koto: kangaeru, shinjiru...

• Estructura verb present informal + koto ni suru/koto ni shite iru.

• Estructura verb present informal + koto ni naru/koto ni natte iru.

• Estructura verb present informal + koto ga aru/koto ga atta.
• Estructura verb passat afirmatiu informal + koto ga aru.

2.2.  Els pronoms
2.2.1. Els pronoms personals en vulgar: ore, omae, aitsu...

2.3.  L´adjectiu
2.3.1. Adjectius auxiliars.
• Ús de –hoshii.

• Ús de –yasui.

• Ús de –nikui.
2.3.2. Complementació dels adjectius –i i –na mitjançant l´adició d´estructures modals
• Adjectiu -i present afirmatiu informal (-i )/adjectiu (na) + soo da: (Atsusoo da).

• Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + na + yoo da (yootai): (Atsui yoo da).
• Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + mitai da: (Atsui mitai da).

• Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + rashii (desu): (Atsui rashii).

• Adjectiu -i informal/shizuka+ dearu informal + soo desu (denbun): (Atsui soo desu).
• Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + daroo: (Atsui daroo).

• Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + kamoshirenai: (Atsui kamoshirenai).

• Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + ni chigai nai: (Atsui ni chigainai).

• Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + na + hazu da: (Atsui hazu da).
• Mode condicional dels adjectius –i: conjugació en afirmatiu i negatiu: 
(Takakereba/takakunakereba).

2.4.  El verb
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2.4.1. Tipus de verbs

• Verbs que expressen canvi (henka-dooshi): fueru, heru... i la seva combinació amb

els auxiliars direccionals –te iku/kuru.

• Verbs transitius i intransitius.
2.4.2. Temps i aspecte

• Verb forma –te + aru.

• Verb forma -te + oku.
• Verb forma -te + shimau.

• Verb forma –te + miru.

• Verb present informal + yoo ni naru/naku naru.
• Forma ren´yookei del verb + hajimeru.

• Forma ren´yookei del verb + oeru/owaru.

• Verb forma ishikei –yoo + to + suru.

• L´ús del mama.
2.4.3. Modalitat

• Voluntat: Forma -yoo (ishikei) + (to omou/omotte iru).

• Consell: Verb passat informal + hoo ga ii.
• Deducció i conjectura: ús  de daroo/deshoo.

• Deducció i conjectura: ús  de kamoshirenai.

• Deducció i conjectura: ús  de ni chigainai.
• Deducció i conjectura: ús  de hazu da.

• Transmissió: ús  de soo da (denbun).

• Deducció i conjectura: ús  de soo da (yootai).

• Deducció i conjectura: ús  de yoo da.
• Deducció i conjectura: ús  de rashii.

• Desig: estructura verb -te + hoshigatte iru.

• Desig: estructura verb -te + auxiliar moraitai/moraitagatte iru.
• Potencialitat: mode potencial del verb (kanookei) Conjugació, ús i partícules.
• La condició: mode condicional del verb (kateikei). Conjugació afirmativa i negativa.
• L´obligació: -nakereba/naranai/ikenai; -nakutewa naranai/ikenai.

• La falta de necessitat: -nakutemo ii.
• Mode imperatiu del verb (meireikei). Conjugació afirmativa i usos.
2.4.4. La veu verbal

• Yarimorai. Formes honorífiques: sashiageru/kudasaru/itadaku.
• La veu passiva (ukemi). Conjugació, ús i partícules.
• La veu causativa (shieki). Conjugacions (dues), ús i partícules.
• La veu causativa-passiva (shieki-ukemi). Conjugacions (dues), ús i partícules.
2.4.5. Característiques de l´ emissor i de la persona receptora.
• El formal (teineigo).

• L´informal (kihontai/futsuukei).

• L´honorífic (keigo).
• La forma de respecte (sonkeigo)

• La forma humil (kenjoogo)

• Formes masculines i femenines

2.5.  La partícula
2.5.1. Partícula wa. (Hirokuwanai)
2.5.2. Partícula ga. (Koohii no nioi ga suru) (Nihongo no shinbun ga yomemasu ka)

2.5.3. Partícula ka. (Tanaka-san ga itsu Nihon ni kaetta ka wakarimasen) (Atsusa no 

sei ka karada ga darui-n desu)

2.5.4. Partícula to. (Kono booshi wa watashi no to onaji desu) (Tanaka-san to Yoshida-
san to dochira ga segatakai desu ka) (Denki o tsukeru to heya ga akaruku narimasu)

(Saitoo-san wa mado o shimete kudasai to iimashita)

2.5.5. Partícula o. (Watashi wa kodomo o warawasemashita) (Yoshimoto-san wa kare 
no seikoo o yorokobimashita)
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2.5.6. Partícula ni. (Watashi wa tomodachi ni koraremashita) (Watashi wa tomodachi ni 

biiru o nomaseraremashita/nomasaremashita)  (Watashi wa kodomo ni puuru e 

ikasemashita) (Watashi ni wa dekimasen) (Watashi wa ookina monooto ni 

odorokimasita) (Shingoo ga ao ni narimashita)
2.5.7. Partícula de (Juppun de kaite kudasai) (Sekai de ichiban takai yama wa dore 

desu ka)

2.5.8. Partícula kara. (Ishikawa-san wa minna kara sonkei sarete imasu)
2.5.9. Partícula made. (Anata made!)

2.5.10. Partícula dake.

2.5.11. Partícula shika.
2.5.12. Partícules gurai/kurai/hodo.

2.5.13. Partícula bakari.

2.5.14. Partícula hodo.

2.5.15. Partícula yori.
2.5.16. Partícula sae.

2.5.17. Partícula toka.

2.5.18. Partícules finals (Kai, dai, kana, kashira, na, ne, ze, zo, wa)
2.5.19. Partícules compostes i expressions (hyoogen): ni yotte, ni yoru to, ni yoreba, ni 

kawatte, no kawari ni, ni totte, ni wa,ni shite wa, ni taishite, ni tsuite, toshite, made ni.

2.6.  Els adverbis
2.6.1. Tipus d´adverbis.
• De mode: massugu.

• De grau i quantitat: kekkoo, nakanaka...
• Inductius: kitto, osoraku...

• Interrogatius: dooiu fuu ni...

L´oració

2.7.  L´ oració simple (kihon-bun)

2.7.1. L´ oració declarativa afirmativa i negativa.
• L´oració comparativa: l´estructura substantiu/adjectiu/verb + (no) hoo ga/yori + 
adjectiu  afirmatiu/adverbi + verb afirmatiu.
• L´oració comparativa: l´estructura -wa/hodo + adjectiu/verb negatiu.
• L´oració comparativa: l´estructura onaji kurai.

• L´oració comparativa: l´ús del motto i del zutto.

• El superlatiu: l´ús del ichiban.
2.7.2. L´oració interrogativa.
• L´oració comparativa interrogativa: L´ús de l´estructura –(no)to (no)-to dochira.

• L´oració superlativa interrogativa. L´ús del dore/nan/nani/dare/doko.

2.7.3. L´oració exhortativa e imperativa.
• L´ús dels auxiliars: -yoo ka, -nai ka, -te moraemasen ka, -te itadakemasen ka...

• Forma imperativa del verb: Ike...

• L´ús de les partícules finals na, zo, ne.

2.8.  L´oració composta
2.8.1. La subordinació.
• Subordinades causals: sonotame, node, tame ni.

• Subordinades temporals: -to, -tara, aida (ni), uchi ni, tokoro, bakari.

• Subordinades concessives i adversatives: -noni, -temo, -dakedo.

• Subordinades consecutives: sorede, sokode.
• Subordinades condicionals: -to, -tara, -ba, nara.

• Subordinades finals: -tame ni, -yoo ni, -noni.

2.8.2. La coordinació.
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• Oracions conjuntives: sonoue, shikamo, sarani, toka, mata, shi forma ren´yoo-

chuushikei del verb, forma –zu ni, mama.

• Oracions disjuntives: aruiwa, matawa, toka.

• Oracions adversatives: keredomo, keredo, tokoroga, soredemo, sorenanoni, tadashi.

3.  Fonètica i fonologia

3.1.  Processos fonològics
• La forma nakucha (nakutewa).

• La forma chau/jau (kaette shimau/nonde shimau).
• La forma -toku (te oku) i –doku (de oku).

• La forma –teru (te iru).
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Neerlandès

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; comparar; 
confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre persones, llocs, 
fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; expressar coneixement o 
desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un fet o esdeveniment passat; recordar 
alguna cosa a una persona, comprovar i expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar una 
creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); predir; suposar; 
valorar un fet (com a probable, improbable o com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna 
cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; negar-se a 
fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària faci o no 
faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, demanar ajut, 
demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; sol·licitar;
dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, demanar confirmació 
sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar informació; demanar opinió; 
demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer una cosa; prohibir; proposar, suggerir; 
queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; simpatia, 
antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; diversió, avorriment; 
confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i interès; indiferència; dubte; 
esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/ se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; acceptar 
excuses; acomiadar se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una 
invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, 
perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; felicitar 
i respondre a una felicitació; interessar se per algú o per quelcom, respondre a mostre
d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les persones 
es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal posar l’accent en 
els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest fenomen i que conformen la 
competència lingüística. A continuació es llisten els aspectes que caldrà incorporar en el curs 
del procés d’ensenyament aprenentatge d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en l’estatus de 
les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada aplicació de les 
quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i pot comportar 
malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el lèxic, i 
aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la comprensió de la 
llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació
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esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; acceptar 
excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una 
invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, 
perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; felicitar 
i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres

d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les persones 
es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal posar l’accent en 
els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest fenomen i que conformen la 
competència lingüística. A continuació es llisten els aspectes que caldrà incorporar en el curs 
del procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en l’estatus de 
les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada aplicació de les 
quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i pot comportar 
malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el lèxic, i 
aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la comprensió de la 
llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació
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Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format.
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral / llengua escrita; registre formal / informal; neutre; varietat 
estàndard / no estàndard.
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut.
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. Relacions 
sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten els enunciats d’un 
text entre si.
1.3.1. Inici del discurs.
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.). Fórmules per iniciar cartes i correus 
electrònics: Beste Maria. Inici de contacte telefònic: Kan ik met mevrouw De Korte spreken, 

alstublieft? Interpel·lacions: Pardon; Sorry!. 

• Introducció del tema: Op een dag…; Ik heb een vraag... 

• Tematització: Aan Marta heb ik een etentje beloofd.

1.3.2. Desenvolupament del discurs.
• Desenvolupament temàtic.
Manteniment del tema.
• Coreferència anafòrica/catafòrica. Substitució d’elements esmentats o per esmentar en el 
discurs per proformes: articles determinats (Ik wil een fiets kopen. Die fiets mag niet veel plaats 

innemen); indefinits i quantificadors propis del nivell; ordinals (In de derde alinea van de 

tekst...); adverbis; interrogatius; noms genèrics amb funció anafòrica (man, vrouw, mens, vent

(col·loquial)). Concordança dels temps verbals i els marcadors temporals propis del nivell.
• El·lipsi de l’antecedent de les frases de relatiu i del nucli del sintagma nominal amb 
complement preposicional: Hoe heet die vrouw? Welke? Die met de regenjas?

• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics).
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: ik bedoel.

• Èmfasi: precies, inderdaad…

Expansió del tema
• Exemplificació: Bij voorbeeld, zoals...

• Al·lusions, referències, cites i evocacions: Zoals hij al zei,…

• Definicions: namelijk.
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• Enumeració, seqüenciació temporal: In de eerste plaats. 

• Reforç. Precisió / matisació: dat wil zeggen.

• Contrast: terwijl, hoewel.

• Introducció de subtemes: bovendien...

•Personalització: Volgens mij… 

Canvi temàtic.
• Digressió: Trouwens…

• Recuperació del tema: Dat wil zeggen...

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
• Addició: Zelfs.

• Contrast: Tenzij… Aan de andere kant.

• Finalitat: om + te + infinitief.

• Causa: omdat, want.

• Conseqüència: Daarom.

• Condició: als, indien.

1.3.3. Conclusió del discurs.
• Resum /Recapitulació: Kortom… 

• Indicació de tancament textual i tancament textual: Tenslotte…

1.3.4. Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos   específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Ik wou even iets zeggen. Zeg maar.  

• Paper de la persona interlocutora. 
Demostració de comprensió: OK, Afgesproken. 

Demostració d’incomprensió: Ik weet niet goed wat je wilt zeggen.

Petició d’aclariments: Wat bedoel je? Hoe kan dat nou? 

Demostració d’implicació: Goed zo!

Petició de confirmació/opinió: Begrijp je wat ik bedoel? Wat denk jij? 

• Recursos dilatoris: ús de mots falca: nou, kijk, hoor.

• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: Misschien…, Het zou kunnen. 

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: ús dels signes de puntuació.
• El punt; la coma; els dos punts; els punts suspensius. 

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1. Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès personal 
o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…).
2.1.2. Descripció i narració de fets.
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials informals i 
semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), cara a cara o davant 
d’una audiència.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, enquestes, 
entrevistes...).
2.1.6. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.
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2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, suggeriments, 
donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, col·laborativa...).
2.2.4. Contribució a  material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix en Internet i les TIC.
2.2.6. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o jugar 
amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons, etc. 

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills, en llengua estàndard, de situacions 
habituals de la vida quotidiana).
2.3.2. Notícies i reportatges senzills emesos per ràdio o televisió, en llengua estàndard, sobre 
temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Conferències i xerrades, com a activitat d’aprenentatge o en situacions de l’entorn social i 
laboral de l’estudiant.

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema sigui 
conegut.
2.4.2. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la llengua 
(metallenguatge).
2.4.4. Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5. Cançons i poemes. 

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, família, 
convidats estrangers... 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, cartells, 
fulletons informatius.
2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida quotidiana en els 
contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.
1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics).
1.3.  Paraules compostes i derivades (gentilicis, prefixos, sufixos, parasintètics, cultismes...).
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1.4.  Abreviacions i sigles.

1.5.  Mots transparentes o pròxims. 
1.6.  Préstecs i mots d’origen estranger.

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Derivació i composició:
• Sufixos més comuns per substantivar (-heid, -schap, -e, -ing, -de).

• Models bàsics de composició.
• Adjectius substantivats.
2.1.2. El gènere (paraules de i het).

2.1.3. El genitiu: anteposat (Jans boek) i posposat (het boek van Jan).

2.1.4. El plural: 
• Irregulars –eren, -lui, - lieden.

• Paraules que només tenen forma plural.
• Plurals de paraules llatines.

2.1.5. El diminutiu: formació i ús d’algunes formes irregulars.

2.2.  Els determinants

2.2.1. Articles. l’article determinat:
• Ús i omissió.
• Amb ordinals.
• Per parlar de famílies.
• Per a noms de publicacions, institucions i càrrecs públics.
2.2.2. Possessius: formes emfàtiques i reduïdes.

2.3.  Els pronoms

2.3.1. Personal (l'ús de het sense referent; formes emfàtiques i reduïdes), reflexiu (darrere d'una 
preposició; l'ús de –zelf), recíproc (elkaar).

2.3.2. Relatiu: ús i formació de relatius amb preposició.
2.3.3. Interrogatius: ús i formació d’interrogatius amb preposició.
2.3.4. Possessiu substantivat.
2.3.5. Demostratiu: ús autònom sense i amb preposisió.
2.3.6. Indefinit: alle(n), allemaal, alles, ieder, elk, iedereen, enkele, wat, een paar, genoeg,

voldoende, zat.

2.4.  L'adjectiu

2.4.1. Derivació i composició: 
• Sufixos més comuns per adjectivar (-ig, -isch, -lijk).

• Prefixos i sufixos per formar antònims (on-, in-, a-, -loos).
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• Derivats de formes verbals.

2.4.2. Adjectius amb funció atributiva que no porten mai la declinació –e.

2.4.3. Grau: formació i ús de formes irregulars.

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs. Verbs separables i inseparables:

• Sempre separables o inseparables.

• Verbs que poden ser separables i inseparables segons l'accentuació.
2.5.2. Temps i aspecte: infinitiu (amb i sense te), imperfectum i  participium perfectum (formes 

irregulars), els temps perfets (perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum, futurum exactum 

praeteriti : amb hebben o zijn; seguits per un infinitiu).
2.5.3. La veu passiva: perfectum  i imperfectum; conditionalis i conditionalis del perfectum; amb er.

2.6. Les preposicions

2.6.1. Alguns complements preposicionals del verb, del nom i de l’adjectiu.
2.6.2. Substitució de sintagma preposicional per er/hier/daar/waar + preposició.
2.6.3. Locucions preposicionals d’ús habitual.

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Er / Hier /  Daar : ús i posició dels cinc tipus.
2.7.2. L’adverbi com a modificador d’altres elements de l’oració.
2.7.3. Grau: l’ús adverbial d’adjectius.

2.8.  Les partícules modals: ús i posició en tot tipus d’oracions.

L'oració

2.9.  L’oració simple

2.9.1. Posició de les particules modals eens, maar, even, al, toch, nog, wel.

2.9.2. Posició dels complements directe i indirecte i dels complements circumstancials.

2.10.  L’oració composta

2.10.1. La subordinació: 
• Oració subordinada: ordre dels elements bàsics (subjecte i verb).
• Subordinació nominal.
• Subordinació adverbial: connectors.
2.10.2. La coordinació:
• El·lipsi d’elements.
• Coordinació afirmativa i negativa entre elements i oracions.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1. Qüestions ortogràfiques que poden donar especial dificultat: ij - ei, y – i(e), au – ou, c – s/k

3.2.  Síl·labes obertes i tancades.
3.3.  Ús de la dièresi i de la majúscula. 
3.4.  La doble consonant.
3.5.  Puntuació: l’ús de la coma i del punt.

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Fonemes neerlandesos:
• Contrast amb la L1 dels estudiants.
• Parelles mínimes.
• Correspondència entre fonemes i grafies.

4.2.  Prosòdia:
• Accent d’intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques.
• Accent emfàtic.
• Diferència entre paraules i paraules amb contingut semàntic.
4.3.  Entonació i melodia de l’oració:
• aspectes bàsics del ritme i l’entonació.
• models d’entonació descendent i ascendent.
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Portuguès

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

A.  Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa; rectificar.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; suposar; valorar un fet (com a probable, improbable o com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatàri 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, demanar 
ajut, demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona; recriminar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.2009 2249

Disposicions

PÁGINA

declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès; lamentar.

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les  
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i lús de les formes de tractament: formal, informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents:
• formal
• estàndard
•informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el 

lèxic, i aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la 
comprensió de la llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format.
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral / llengua escrita; registre formal / informal; neutre; 
varietat estàndard / no estàndard.
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual 
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El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut. Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut. Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual.

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si.

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.). Fórmules per iniciar cartes i correus 
electrònics. Inici de contacte telefònic.

• Introducció del tema.
• Tematització.

1.3.2. Desenvolupament del discurs
• Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema

• Coreferència anafòrica/ catafòrica. Substitució d’elements esmentats o per esmentar 
en el discurs per proformes. Concordança dels temps verbals i dels marcadors 
temporals propis del nivell.
• El·lipsi de l’antecedent de les frases de relatiu. El·lipsi del verb.
• Repetició.
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments.
• Èmfasi.

Expansió del tema
• Exemplificació.
• Al·lusions, referències, cites i evocacions.
• Enumeració, seqüenciació temporal.
• Reforç. Precisió / matisació.
• Contrast.

• Introducció de subtemes.
• Personalització:
Canvi temàtic
• Digressió.
• Recuperació del tema.
La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
• Addició.
• Contrast.

• Finalitat.
• Causa.

• Conseqüència.
• Condició.

1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum /Recapitulació.
• Indicació de tancament textual i tancament textual.

1.3.4. Discurs oral: iniciació, manteniment i seguiment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió.
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• Paper de la persona interlocutora.

Demostració de la comprensió.

Demostració d’incomprensió.
Petició d’aclariments.

Demostració d’ implicació 
Petició de confirmació/opinió.
• Recursos dilatoris: ús de mots falca.
• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte.

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…).
2.1.2. Descripció i narració de fets.
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats 
d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials 
informals i semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), 
cara a cara o davant d’una audiència.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes).
2.1.6. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...)
2.2.4. Contribució a material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.
2.2.6. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons, etc.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard de 
situacions habituals de la vida quotidiana).
2.3.2. Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, 
en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4. Conferències i xerrades com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

2.4.  Comprensió escrita
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2.4.1. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema 
sigui conegut.

2.4.2. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge).
2.4.4. Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
2.4.5. Cançons i poemes.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, convidats estrangers...
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.

2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

C.  Competència lingüística. 

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Lèxic relacionat amb els documents que apareguin i amb els interessos de 
l’alumnat referits al nivell.
1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics).
1.3.  Paraules compostes i derivades. Formació de noms per derivació.
1.4.  Abreviacions, símbols i sigles.
1.5.  Mots transparents o pròxims. Falsos amics.
1.6.  Préstecs i mots d’origen estranger.
1.7.  Frases fetes.

2. Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Tipus de substantius (comptables/ incomptables, individuals/ col·lectius, 
comuns/propis).
2.1.2. Morfologia del substantiu.
• Gènere. Casos especials: noms que canvien de significat segons el gènere (o guia, a 

guia, o caixa, a caixa, o cabeça, a cabeça...).
• Nombre. Flexió dels diminutius acabats en –zinho /-zito (balõezinhos,papeizinhos ...).

2.2.  Els determinants

2.2.1. Articles.
• Article definit. Usos del article definit amb els noms de persones, noms geogràfics, 
dies de la setmana, mesos i les dates. Formes col·loquials d’algunes combinacions de 
preposicions i articles (pra, pro).
• Article personal. Restriccions d’ús per registre.
2.2.2. Quantificadors.

• Contrast: tudo/todo.
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2.3.  Els pronoms

2.3.1. Els pronoms  àtons davant i darrera del verb i  la  mesóclise (Não o vi. Deixei-o
ali. Dar-lhe-ei amanhã).
2.3.2.  Els pronoms àtons darrere el verb en imperatiu (Faça-o agora).
2.3.3. Els pronoms relatius ( cujo/a/os/as, os quais/as quais ).
2.3.4. Els pronoms relatius amb preposició ( com quem, de quem, para quem).
2.3.5. Els pronoms relatius amb el verb ser ( Quem faltou a aula foi o João).

2.4.  L’ adjetiu

2.4.1. Morfologia de l’adjetiu.
• Posició. Anteposició de l’adjectiu amb valor emfàtic ( É um grande homem); amb 
canvi de significat ( É um homem grande / É um grande homem).

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs.
• Verbs pronominals (escrever + o...).
• Verbs reflexius (queixar-se, arrepender-se...).
• Verbs defectius. Altres casos.
• Verbs de règim preposicional (dar com, dar em, dar para, apaixonar-se por, sonhar 
com...).
2.5.2. Formes personals i no personals
• El infinitivo pessoal flexionado.

• Participis duplos (entregado/entregue...).
2.5.3. Temps i aspecte.
Temps verbal d’indicatiu.
• Present. Verbs irregulars: valer e perder en la 1a persona del singular.
• Verbs acabats en -iar  (anunciar, odiar). Verbs irregulars (construir i destruir).
• Expressió del passat: plusquamperfet simple. Contrast plusquamperfet simple i 
compost.
• El pretérito perfeito composto.
Temps verbal de subjuntiu.
• Present . Verbs irregulars. 
• Imperfet. Verbs irregulars. 
• Futur. Verbs irregulars.
• Expressió del futur. Futur de subjuntiu + futur simple.
• Expressió de la condició: Imperfet de subjuntiu +condicional.
• Contrast indicatiu/ subjuntiu. 
Imperatiu: regular  i irregular.
Aspecte
• Terminatiu: plusquamperfet simple i compost d’indicatiu (Quando cheguei ao cinema 
o filme já começara; Quando cheguei ao cinema o filme já tinha começado).
• Duratiu: El pretérito perfeito composto (Ultimamente tem chovido muito).
2.5.4. Modalitat.
• Esperança: quem me dera + present de subjuntiu, tomara que+present de subjuntiu, 
oxalá + present de subjuntiu.
• Probabilitat: quem me dera + imperfet de subjuntiu, tomara que + imperfet de 
subjuntiu, oxalá + imperfet de subjuntiu
• Hipòtesi: se + futur de subjuntiu + present de l’indicatiu, se + imperfet de subjuntiu + 
condicional, se + futur de subjuntiu + imperatiu.
• Oposició: embora + present de subjuntiu,  mesmo que + present de subjuntiu.
• Intenció: haver + de + infinitiu.
• Causa, conseqüència: fazer com que + imperfet de subjuntiu.
• Suggeriment: e + se + imperfet de subjuntiu, imperatiu. 
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• Èmfasi amb el verb ser: era bom, era...

• Concessió : present de subjuntiu+ connector+ futur de subjuntiu.
• Finalitat: para +infinitivo pessoal flexionado.
• Instrucció: imperatiu.

2.6.  Les preposicions

2.6.1. Locucions preposicionals. 
2.6.2. Funcions.
• Locucions preposicionals d’espai (acima de..., abaixo de ..., além de...), de temps 
(depois de, antes de...) i de designació (eis...).

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Tipus d’adverbis i locucions adverbials
• De temps (logo..., em breve..., volta e meia...).
• De freqüència  i duració ( de vez em quando...).
• De mode  (acabats en – mente).
• De negació ( de forma alguma...).

2.8.  L’oració simple

2.8.1. Estructura de l’oració
• Oració exclamativa (Queríamos tanto... O Paulo gostava tanto...).
• Oració imperativa (Ligue o rádio... Apague o quadro...).
• Oració desiderativa (Tomara que ele chegue logo...).

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació.
Revisió i sistematització.
2.9.2. La subordinació.
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu (Fico onde vocês ficarem...).
• Oracions subordinades adverbials: 
• Temporals: (quando,até que, logo que, enquanto…)
• Oracions concessives: (embora, mesmo que...).
• Oracions condicionals: (se, contanto que, a não ser que, desde que...).
• Oracions comparatives: (como, do que...).

3.  Ortografia i aspectes gràfics 

Consolidació i ampliació dels conceptes relacionats al nivell bàsic en el corpus 
lingüístic propi del nivell.

3.1.  Ortografia dels pronoms

3.2.  Sistematització d’ accents. Valor distintiu de l’accent tònic en algunes paraules 
(dúvida/ duvida).

3.3.  Punts suspensius i cometes. 
3.4.  Ús del guió amb les formes del verb haver (haver-de).
3.5.  Separació de síl·labes
3.6.  Diferències ortogràfiques entre Brasil i Portugal.

4.  Fonètica i fonologia

PÁGINA

4.1.  Correspondència entre fonemes i grafemes.
4.2.  Relació entre la puntuació i l’entonació.
4.3.  Diferències fonètiques més rellevants entre Brasil i Portugal.
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Rus

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa

А.  Competència pragmàtica. 

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; comparar; 
confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre persones, llocs, 
fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; expressar coneixement o 
desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un fet o esdeveniment passat; 
recordar alguna cosa a una persona, comprovar i expressar si es recorda una cosa.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar una 
creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); predir; valorar 
un fet (com a probable o improbable, com a aparent).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna 
cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; negar-se 

a fer una cosa.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària faci o 
no faci alguna cosa)

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, ajut, demanar 
que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; sol·licitar;
dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, demanar 
confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar informació; 
demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer una cosa; prohibir; 
proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a una persona.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estats físics, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; simpatia, 
antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació i desaprovació; diversió, 
avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i interès; indiferència; 
dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; acceptar 
excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una 
invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, 
perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; 
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felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a 

mostres d’interès; lamentar.

1.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest fenomen i 
que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els aspectes que caldrà 
incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en l’estatus 
de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del discurs i es 
manifesten en:

• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada aplicació de 
les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i pot 
comportar malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

2.4.  Iniciació al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics com ara l’accent i el lèxic, i
aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la comprensió de la 
llengua que s’aprèn.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 
Relació del text amb la situació de comunicació

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format. 
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; varietat 
estàndard / no estàndard; 
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
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Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual 

Organització interna del text oral i escrit. 

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte): Вы не скажете…? Вы не могли бы…?/ Не

можете ли вы…? Дорогая Наташа! Жили-были...

• Introducció del tema: Я расскажу / хотел бы рассказать. В тексте говорится / речь

идёт / рассказывается о… Мне хотелось бы рассказать...
1.3.2. Desenvolupament del discurs 
• Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema 
• Coreferència (pronoms, adverbis): этот / тот; оттуда / сюда; тогда / теперь….
• Anàfora, catàfora i dixi.
• El·lipsi: Это вкусно? – Очень.
• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics): мебель: 

шкаф, стол, стулья, диван, кресло...; не очень хороший / плохой...

• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: я думаю, мне кажется, то есть...

• Èmfasi: даже, нет-нет / да-да; и..., и…, и… (Он говорит и по-русски, и по-
французски, и по-немецки).

Expansió temàtica 
• Enumeració,  seqüenciació temporal: снова, опять;  во-первых, во-вторых...; в конце
концов; в то время как, до того как, после того как, с тех пор, пока…

• Exemplificació: например…

• Al·lusions, referències, cites i evocacions: Чехов писал, что...; в русской поговорке

говорится; по радио передавали, что...  
• Definicions: другими словами, по-другому… 

• Reforç. Precisió / matisació: возможно; посмотрите, послушайте; не только..., но

и…; даже…
• Contrast: зато (Она плохо играет на гитаре, зато хорошо поёт).

• Introducció de subtemes: кроме того, и / а также…

• Personalització: да что ты / вы!; возможно, мне кажется; жаль...
Canvi temàtic
• Digressió: хорошо! эй!; послушай!; помнишь?; ну, смотри / ну, вот посмотри…

• Recuperació del tema: мы уже говорили / сказали; как вы сказали...

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals: 
• Addició: не только..., но и…; кроме этого, в общем...

• Contrast: однако, но это не так…
• Finalitat. Resultat, conseqüència: значит, в результате... 

• Causa: поэтому, из-за этого, благодаря этому…

• Condició: если бы...
1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum /Recapitulació: короче говоря, в двух словах…

• Indicació de tancament textual: это всё, что я хотел сказать...

1.3.4. Discurs oral: Iniciació, manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Вы согласны со мной? / Ты согласен?; 

не могли бы вы…; да, конечно.
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• Paper de la persona interlocutora: demostració de la comprensió, petició d’aclariments, etc.

(llenguatge fàtic): ладно; повторите, пожалуйста; говорите, пожалуйста громче / 

медленнее; прекрасно...

•Recursos dilatoris: ús de mots falca. так; послушай / посмотри; знаешь / знаете...
• Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: возможно, что; кажется, что; 

надеюсь,что...

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: ИК-3 en la pregunta sense la paraula 
interrogativa (Она (3) из   Москвы? / Она из Москвы (3)?)…

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de puntuació.
• Guions o cometes en la transcripció de diàleg i discurs indirecte.
• Signe d’exclamació i coma. El seu ús amb els vocatius.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, afeccions, feina, viatges…). Converses 
telefòniques informals i semi-formals.

2.1.2. Descripció i narració de fets.
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats d’ànim.
2.1.4. Intervencions o parlaments breus (preparats o no) en situacions socials informals i 
semiformals (celebracions, dols, trobades acadèmiques o professionals...), cara a cara o 
davant d’una audiència.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes...)
2.1.6. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Instruccions: receptes.

2.2.4. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, col·laborativa...)
2.2.5. Contribució a  material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.6. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.2.7. Escriure per comunicar, compartir opinions, etc.  

2.3.  Comprensió oral
2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard de situacions 
habituals de la vida quotidiana).
2.3.2. Notícies, reportatges, dibuixos animats i episodis de pel·lícules emesos per ràdio o 
televisió, en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en llengua 
estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.4. Conferències i xerrades, com a activitat d’aprenentatge o en situacions de l’entorn 
social i laboral de l’estudiant.

2.4. Comprensió escrita
2.4.1. Lectures graduades i novel·les curtes en versió original, sempre que el tema sigui 
conegut.

2.4.2. Textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana o de l’interès de 
l’estudiant.
2.4.3. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la llengua 
(metallenguatge).
2.4.4. Diccionaris, gramàtiques i enciclopèdies.
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2.4.5. Cançons i poemes. 

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, família, 
convidats estrangers... 
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, cartells, 
fulletons informatius.
2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2.

С.  Competència  lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb els temes i els àmbits de la vida quotidiana en els 
contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell. 

1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics).

1.3.  Paraules compostes i derivades 
• Prefixos: по-, про-, вы-, до-, за-, с-, пере-...

• Sufixos: -ец/к(а), -ник/-ниц(а), -тель/ниц(а); -ени(е), -ость; - ск-; -а-/-ну-, -ну-/-и-,

-ыва-/-ива-/-ова-

• Paraules compostes (самолёт, пылесос, трёхэтажный, испанско-русский...).

1.4.  Abreviacions més freqüents del llenguatge polític i administratiu. Sigles. Símbols més 
freqüents o importants.

1.5.  Onomatopeies.

1.6.  Mots transparents o pròxims (валюта, календарь...). Falsos amics (академия,   
директор...).

1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger. Anglicismes. Paraules del rus que són 
internacionals (перестройка, товарищ...).

1.8.  Frases fetes, dites, refranys.

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu
• Gènere dels substantius amb el signe –ь. Gènere dels substantius d’origen estranger.
• Declinació i sistematització de singular i de plural.
• Els casos amb preposicions i sense.
• Declinació dels substantius després dels numerals i paraules много, мало, сколько...
• Declinació dels noms propis russos i estrangers.
• Models específics de declinació (время...). 

2.2.  Els numerals
• Classificació: cardinals, ordinals  i col·lectius. Sistematització i ús.
• Ús i declinació del numeral  один.

• Numerals col·lectius оба, обе.
• Numerals col·lectius двое, трое, четверо ...
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• Utilització dels numerals per indicar la hora (десять минут третьего...)

2.3.  El pronom 
• El pronom reflexiu себя. Declinació i ús.
• Els pronoms demostratius тот, та, то, те. Declinació i ús.
• El pronom possessiu свой en l’oració impersonal (Мне надо положить свои вещи в

чемодан).
• Els relatius  (кто, что, какой ...). Declinació  i ús del relatiu который en plural.
• Els interrogatius (который? сколько?...)

• Pronoms negatius amb la partícula ни (никто, ничто, никакой...).
Els determinants com a pronoms: 
• Pronoms indefinits amb les partícules - то, -нибудь.

• Pronoms determinatius каждый, весь.

2.4.  L’adjectiu 
• Tipus d’adjectius (qualificatius, relatius).
• Expressió de la comparació (inferioritat/ superioritat/ igualtat / desigualtat). Graus 
comparatiu i superlatiu (forma simple i composta).
• Declinació i sistematització de singular i de plural.
• Formació dels adjectius amb numerals (двухкомнатная...).

2.5.  El verb
2.5.1. Tipus de verbs
• Verbs reflexius i recíprocs.
• Els verbs de moviment. Sistematització dels grups verbals: идти – ходить; ехать –

ездить...

• Verbs de moviment amb prefixos. Sistematització i ús. Característiques bàsiques.
• Verbs de moviment transitius dels grups нести – носить; вести – водить...

Característiques i ús.
• Verbs que indiquen la posició de l‘objecte a l’espai  (стоять – ставить – поставить...). 

Sistematització  i ús.
2.5.2. L’aspecte verbal. Morfologia i ús dels verbs perfectius i imperfectius en el temp passat 
i futur d’indicatiu. Nocions bàsiques sobre el seu ús en l’imperatiu i l’infinitiu.
2.5.3. El mode subjuntiu-condicional (acció suposada, desig, manament no categòric)
2.5.4. Veu activa i passiva.

2.6.  El gerundi
2.6.1. Morfologia i ús. Gerundis d’aspecte imperfectiu i perfectiu.
2.6.2. Substitució del gerundi per oracions subordinades. Contrast amb la llengua pròpia.

2.7.  El participi
2.7.1. Els participis actius i passius del present i del passat. La seva formació.
2.7.2. Formes plenes i breus. Morfologia, concordança, règim, semàntica, ús i col·locació en 
l’oració. Ús dels participis passius en forma breu. 
2.7.3. Construccions de participi. Substitució del participi per una oració subordinada de 
relatiu amb la paraula conjuntiva который.

2.8.  L’adverbi
2.8.1. Tipus d’adverbis. Adverbis predicatius (нужно, можно, нельзя...), pronominals 
(interrogatius, relatius, demostratius, negatius, indefinits), circumstancials, relatius, de 
quantitat i de grau.  
2.8.2. Grau comparatiu de l’adverbi. Morfologia i ús.
2.8.3. Adverbis negatius amb la partícula ни (нигде, никуда, никогда…).  
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2.8.4. Adverbis indefinits amb les partícules -то, -нибудь (где-то, куда-нибудь, когда-

нибудь...).  

2.9.  Paraules auxiliars

2.9.1. Les preposicions. 
• Formes (simples i locucions preposicionals): около, несмотря на ...

• Les seves funcions (expressions de temps, de lloc...). Règim de preposicions.
2.9.2. Conjuncions: copulatives (тоже, также), adversatives (не только..., но и...), 
disjuntives (ни..., ни...).
2.9.3. Partícules: ли, даже, только, бы...

2.10.  L’oració
2.10.1. L’oració simple: estructura de l’oració.
• Estructures impersonals ((мне) надо / можно...; здесь нельзя   курить).  Predicat de 
• les oracions impersonals.
• Declarativa negativa. Doble negació (Он не сказал ни слова).
• Interrogativa (Был ли он на концерте?).

• Exclamativa.
• Imperativa (пусть / пускай...).
• Estructures actives i passives.
2.10.2. L’oració composta
La subordinació 
• Oracions subordinades de relatiu: тот..., который... (Та машина, которую мы
купили...).

• Oracions subordinades adverbials temporals: до того как, с тех пор как, после того

как...
• Oracions subordinades de lloc: откуда...

• Oracions subordinades condicionals: если бы.

• Oracions subordinades causals: так как, поэтому.
• Oracions subordinades finals: чтобы, для того чтобы.

• Oracions subordinades concessives: хотя, несмотря на.

• Oracions subordinades de mode: как, что, чтобы.

La coordinació
• Oracions conjuntives (ни... ни...)

• Oracions disjuntives (или...)

Discurs directe i indirecte
• Funcions i ús de les conjuncions что, чтобы…; где, когда…; de la partícula ли.

• Regles bàsiques de transformació (pronoms, adverbis, les formes dels temps verbals). 

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  Regles bàsiques de l’ortografia russa.

3.2.  Els signes de puntuació (punt, coma, dos punts...). Regles de puntuació en l’estil 
directe i indirecte.
3.3.  Abreviatures (св, нсв).

3.4.  Sigles (вуз, МИД...).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Perfeccionament de la pronúncia. Anàlisi i correcció dels errors més típics de 
catalanoparlants i castellanoparlants. 
4.2.  Entonació: ИК-1 – sèries; ИК-2 – ordre, petició... 
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Xinès

La varietat de la llengua objecte d’aprenentatge és la varietat estàndard o putonghua
(xinès mandarí).
Pel que fa a la llengua escrita es treballarà amb els caràcters simplificats.

Nivell intermedi

Competència lingüística comunicativa 

A.  Competència pragmàtica 

1.  Funcions 

1.1  Coneixements i informació 

Afirmar, negar; anunciar (projectes, decisions...); assentir, dissentir; classificar; 
comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure (canvis...); donar informació (sobre 
persones, llocs, fets, esdeveniments, hàbits, comportaments, costums...); evocar; 
expressar coneixement o desconeixement; expressar dubte; identificar/-se; narrar un 
fet o esdeveniment passat; recordar alguna cosa a una persona, comprovar i 
expressar si es recorda una cosa. 

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis 

Expressar una opinió, argumentar una opinió;  expressar acord i desacord; expressar 
una creença; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets o esdeveniments...); 
predir; valorar un fet (com a probable o improbable, com a aparent,...). 

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat 

Acceptar o refusar un suggeriment; expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer 
alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; 
prometre; negar-se a fer una cosa. 

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa) 

Demanar consell i aconsellar, recomanar; advertir; alertar; animar; demanar i donar 
instruccions; demanar i donar permís; donar ordres; demanar alguna cosa, ajut, 
demanar que alguna persona faci alguna cosa com a favor, necessitat o obligació; 
sol·licitar; dispensar a algú de fer una cosa; demanar si es coneix una informació, 
demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, verificar una informació; demanar 
informació; demanar opinió; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer 
una cosa; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar alguna cosa a 
una persona. 

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic 

Expressar estats físics, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació i desaprovació; 
diversió, avorriment; confiança o desconfiança; desig; rebuig; fàstic; desinterès i 
interès; indiferència; dubte; esperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat.  
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1.6. Relació social; actituds envers les altres persones 

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació; 
acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; convidar, acceptar o 
declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure l’atenció; demanar 
disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès; lamentar 

2.  Competència sociolingüística 

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les persones 
es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal posar l’accent en 
els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest fenomen i que conformen la 
competència lingüística. A continuació es llisten els aspectes que caldrà incorporar en el curs 
del procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest nivell: 

2.1 Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en l’estatus de 
les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del discurs i es manifesten en:

La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal i informal. 
Les convencions en els torns de paraula

  La selecció i lús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat. 



2.2.  Fórmules de cortesia que varien díuna cultura a una altra, la inadequada aplicació de 
les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i pot comportar 
malentesos interculturals.

2.3.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos diferents: 

 formal
 estàndard
 informal

2.4.  Iniciació al reconeixement díalguns indicadors lingüístics com ara l'accent i el lèxic, i 

aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal elementals, per facilitar la comprensió de 

la llengua que s'aprèn.
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B.  Competència discursiva
El text com a unitat mínima de comunicació. (discurs oral i discurs escrit)

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells…i 
la intenció comunicativa.
1.1.2. Funció comunicativa del text
1.1.3. Tipus de text i format
1.1.4. Varietat i registre:
 llengua oral 
l’ús d’interjeccions, adverbis(麝│), partícules modals,  preposicions que expressen la 
passiva′衝＄ű＄逃″, duplicació del verb, el verb ✂, els complements potencials 
(V滕х/ Vュ滕), l’oració imperativa ′モ″, l’oració amb 胥＄l’oració exclamativa, la 
interrogativa retòrica, l’oració el·líptica...
 llengua escrita:
ús de certes preposicions (妍 ), certs adverbis′麝 ,鵆″ , frases llargues, amb
construccions cultes  i formals (δ;罕;);
 registre formal鄣(鄣穴鞘＄鄣肉;)
 varietat estàndard: el putonghua (xinès mandarí)

1.1.5. Tema: enfocament i contingut

1.2.  Coherència textual
El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut
 Selecció de contingut rellevant
 Idees principals i idees secundàries

1.2.2. Estructuració del contingut
 Ordenació lògica de les idees

1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats

1.3. Cohesió textual
Organització interna del text oral i escrit

1.3.1. Inici del discurs 
 Mecanismes iniciadors:
escrit ′安333538蕫;″
oral ′弥垤裸＄憩ナ┚慾務;;″
 Introducció del tema:倦э;＄岏穀;＄縉瞎岏喉粧埏 /縉鶫埏こ゚岏;
 Tematització

1.3.2. Desenvolupament del discurs
 Desenvolupament temàtic 
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麝│

′衝＄ű＄逃″ ✂

滕х ュ滕 ′モ″ 胥＄


妍 ′麝 鵆″

δ;罕; ;

 鄣 鄣穴鞘＄鄣肉;









′安333538蕫;″

′弥垤裸＄憩ナ┚慾務;;″

 倦э;＄岏穀;＄縉瞎岏喉粧埏 縉鶫埏こ゚岏;





Manteniment del tema
 Correferència 
 ús de pronoms 井＄井淫＄噪;
 demostratius 榺Μ＄𤎼Μ＄榺麝＄𤎼麝＄榺茜＄𤎼茜;
 anàfora, catàfora i  dixi榺珊＄𤎼珊＄榺△＄𤎼△＄;
El.lipsi 
Repetició (sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics/xarxes lèxiques):
Reformulació. Paràfrasi i aclariments:岏滕霽28ヘ茜＄岏滕御問ヘ7/12圭＄圈氄モ榺韋;
Èmfasiⓔ麹′韋″＄嬋券′韋″;
 mitjançant els pronoms interrogatius
 la construcció措圭;他
 la construcció 𣙇;畐′П″
 amb  韋
 la doble negació 

Expansió temàtica
 Enumeració, seqüenciació temporal: ヘ/砿;孛;＄ヘ洩圭;ヘ洩圭＄   
麝│;醸│＄憩;Ⅵ醸;{蜥ヌ＄ŀ憩;Ⅵ醸;＄鵝醸;

ヘ│/ヘ鉱;ы│/ы鉱;
 Exemplificació訒洛/貨洛＄訒鑷岏
 Al·lusions, referències, cites i evocacions啜啀湈;
 Definicions:П孛韋岏/薇粧埏岏＄;
 Reforç: Precisió/matisació:鎖圈陣勌牡;＄穀棣＄遂э＄岏圈覇35;＄
岏よ35;＄岏濕紒埏;＄鎖圈岏;＄券圈;＄圈氄モ;＄

 Contrast:;従;＄心鉱
 Introducció de subtemes梏レ
 Personalització, comentaris personals:茯;│岏慎

Canvi temàtic 

Digressió:榺韋ヘ洩圭賢岏＄節淫憩怍怍;＄縉淫怍7/12圭麹35慎＄ュ岏噪＄;
Recuperació del tema:榰韋豚穀;モ唱慎＄榰韋豚穀砿羇怍35埏佳モ慎

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text

 Connectors textuals (elements que marquen les relacions lògiques dins del text. 
Senyalen la relació entre idees, frases i paràgrafs...):
 Addició, suma :ュ汚;梏レ＄;
 Contrast, oposició, objecció:措圭;他＄
 Finalitat. Resultat, consequència...δх;＄;δ35韋;   
 Causa, motiu:;＄頓橆;＄φ罕印;韋頓δ;
 Condició:よ;鵝裸/孛;

1.3.3. Conclusió del discurs
 Resum/Recapitulació獪φ＄;
 Indicació de tancament textual  印醸賢怍慎＄縉岏嚶х＄昳昳＄

1.3.4. Discurs oral: Iniciació, manteniment i seguiment (recursos específics)
 El torn de paraula: presa, manteniment i cessió奧ュ𪆐＄他＄縉燒Ⅵ瞎𪆐│х＄
縉賢岏ヘ粧＄奧ュ𪆐＄縉憩岏ヘΜъ＄牡憩岏/ĝ慎＄牡淫怍ヌ＄牡榛縉岏;       
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Paper de les persones interlocutores: demostració de la comprensió, petició 
d’aclariments, etc.  
榺痳孛ュ粤х

 Recursos dilatoris: ús de mots falca捷橫
 Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte (hesitació)ュs妋＄爰σ鬱滕
х章▲

 L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
 Sons線＄琢＄寵

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació
 L’ordenació en paràgrafs (esp. en textos breus). El punt i seguit i el punt i a part.
 Els signes d’exclamació, interrogació
 Guions i cometes en la transcripció de diàleg
 Les comes, en oracions subordinades, llistes′diferència d’ús entre  “,” i “┚”″
 Altres convencions: punts suspensius ′;;″
 Guions i parèntesis, per informacions addicionals o aclaratòries

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges, …). 
2.1.2. Descripció i narració de fets. 
2.1.3. Explicacions argumentades sobre projectes, opinions, sentiments i estats d’ànim.
2.1.4. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, 
enquestes, entrevistes...)
2.1.5. Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.
2.1.6. Instruccions: receptes i pautes per fer una cosa.

2.2. Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, 
suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar 
invitacions...
2.2.2. Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet...
2.2.3. Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa, 
col·laborativa...)
2.2.4. Contribució a  material de l’aula o de l’escola, revista de l’escola o grup d’oci…
2.2.5. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.
2.2.6. Escriure per comunicar o compartir opinions, etc. i també pel plaer d’escriure (o 
jugar amb la llengua): poemes, breus textos literaris, cançons etc. 
2.2.7. Instruccions: receptes i pautes per fer una cosa. 

2.3. Comprensió oral

2.3.1. Documents àudio i audiovisuals (textos senzills en llengua estàndard de 
situacions habituals de la vida quotidiana).

2.4. Comprensió escrita

2.4.1. Lectures graduades sempre que el tema sigui conegut.
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榺痳孛ュ粤х

 捷橫

 ュs妋＄爰σ鬱滕

х章▲


 線＄琢＄寵




 ′ ┚ ″

 ′;;″



2.4.2. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, i explicacions sobre la 
llengua (metallenguatge)..
2.4.3. Cançons i poemes.  
2.4.4. Programació de televisió. Cartellera d’espectacles. 

2.5. Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, família, 
convidats estrangers...
2.5.2. Fer d’intermediari/ària per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, 
cartells, fulletons informatius.
2.5.3. Resum de l’essencial d’articles curts de diaris i revistes, entre L1 i L2. 

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Lèxic

1.1.1. Lèxic més freqüent referit a camps semàntics bàsics i el relacionat amb els  
documents que apareguin i els interessos de l’alumnat. Repertoris lèxics i utilització 
adequada dels mateixos (producció i comprensió) en els contextos a que es refereixen 
els objectius especificats per a cada nivell.

1.1.2. Famílies lèxiques:
 Sinònims48發/48濕
 Antònims弥鑷/婀鏞＄⌇┞/í┞;
 Mots polisèmics:晶＄邉  ;
 Homònims: homòfons ′shì 韋＄ヮ＄斫＄ъ＄嗎;″ i homògrafs  (m榎 Ω arròs,
m榎 Ωmetre )
 Homomorfes: ser aficionat  ′dダng/dàng洽＄fダ/fà晶＄jiダng/jiàng妍;″

1.1.3. Paraules compostes i derivades:
 Prefixos鎖├/鎖仭/鎖欤/鎖柡;
 Sufixos麌愈/G愈/15愈/Ŋ愈;

1.1.4.  Abreviacions. Sigles  以弥′以鍗鰯ś弥洩″＄邏寿′Ο肉以鍗邏̂寿尊洩
Ĵ″＄珊︸′珊皿︸慼″＄降Ο′降健Ο喃″＄惇湿′惇Μx鰯湿″＄ONU′遂浄肉″
1.1.5. Onomatopeies ′男男＄ůヂ＄洽洽;″
1.1.6. Préstecs i mots d’origen estranger
Ús d’equivalències fòniques (amb caràcters) per la transcripció de paraules 
estrangeres (léidá 糓梫 radar, mótu┗  證羶 motor;″

1.1.7. Frases fetes, dites, refranys ′欤愈℧寃＄日℧デ僇＄日涗7/12月;″

1.1.8. Locucions fixes:3/4丵懲＄鵃醸拴圭＄つ滕𪆐/つュ𪆐＄鬱問敺＄搒べ埏＄
麹蠖х＄ェ婀誶;

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu
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2.1.1. Tipus de substantius:
 propis i comuns; concrets i abstractes ′什澠＄淅箭＄iお＄慼軟＄燠楾…″

de temps (鶇降＄鶇Ο＄鶇棣＄酒厄＄ヘ趨＄協同組合艱ヘ＄協同組合艱ы＄ヘ㬚啀＄
艮殮…)
 de lloc (檮圭鍋＄ʲ壟寉＄縱宰…)
 de posició (肉献＄Ц紒＄鱈ャ＄芭モ＄某モ…) 

2.1.2. Morfologia del substantiu: noms simples; noms amb prefixos; noms amb sufixos; 
reduplicació del substantiu 

2.2.  Els determinants (morfologia i posició)

2.2.1. Classificadors:
 Classificadors nominals (璡＄名＄s＄オングストローム＄滋＄鼫＄55＄け＄黏＄槇＄譜＄
舶, 楮＄背＄頤＄丑＄せ＄背＄罕＄…″
 Duplicació dels classificadors nominals: per expressar “cadascun” (ΜΜ′薰
Μ),  烏烏′薰烏″…); per expressar “d’un en un”′ヘΜヘΜ＄ヘ胥ヘ胥…″
 Classificadors verbals ′鼫＄俋″

2.2.2.  Quantificadors: 
 Numerals múltiples: ′ヘ乾＄メ乾…″
 Fraccions: ′メ紅φヘ＄惇紅φメ…″
 Percentatges′29紅φ阿守＄29紅φ守…″
 Decimals: ′糇7/12阿＄メ7/12潔…″
 Números aproximats ′結28モャ…″
 Números que expressen l’excés ′メ守喉嵌＄守喉Μ以…″
 D’altres : (喉麝Ц＄紹ヘ) 

2.3.  Els pronoms (morfologia i posició)

2.3.1. Expressió d’indefinició amb els pronoms interrogatius amb l’estructura:   
′鶫夷σ＄常夷σ; 牡唱措圭＄縉孛唱措圭;″
2.3.2. Pronoms enumeratius′夷σ35″
2.3.3. D’altres ′麹以＄券井＄情＄榺珊＄𤎼珊＄榺σ＄𤎼σ″          

2.4.  L’adjectiu

2.4.1. Tipus d’adjectius: que descriuen la forma (巡＄職＄ゲ＄紞;); que descriuen el 
caràcter′鶫倓＄⌇┞ , Б⁇;″; que descriuen l’estat d’un  moviment o d’una acció 
′鉉樷＄ʃ紒ʃ′＄1紒1欤＄郤碆＄бホ潔3＄Η灼＄Η瀧＄1欤;″

2.4.2. L’ús de la partícula estructural35 i l’adjectiu (縉淫35鎖旌韋慾35/縉こ゚鑄歡35＄
ュこ゚鎖歡35;)
2.4.3. El grau′守紅ɚ鮎＄裸滕ュ滕х＄裸滕хュ滕＄裸滕こ゚渼＄裸滕渤″

Posició◇縉つボ僊х＄裸滕渤

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs:
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 ′什澠＄淅箭＄iお＄慼軟＄燠楾 ″

 鶇降＄鶇Ο＄鶇棣＄酒厄＄ヘ趨＄協同組合艱ヘ＄協同組合艱ы＄ヘ㬚啀＄

艮殮

 檮圭鍋＄ʲ壟寉＄縱宰

 肉献＄Ц紒＄鱈ャ＄芭モ＄某モ

璡＄名＄s＄オングストローム＄滋＄鼫＄55＄け＄黏＄槇＄譜＄

舶 楮＄背＄頤＄丑＄せ＄背＄罕＄ ″

 ΜΜ′薰

Μ 烏烏′薰烏″ ′ヘΜヘΜ＄ヘ胥ヘ胥 ″

 ′鼫＄俋″

 ′ヘ乾＄メ乾 ″

 ′メ紅φヘ＄惇紅φメ ″

 ′29紅φ阿守＄29紅φ守 ″

 ′糇7/12阿＄メ7/12潔 ″

 ′結28モャ ″

 ′メ守喉嵌＄守喉Μ以 ″

 喉麝Ц＄紹ヘ

′鶫夷σ＄常夷σ 牡唱措圭＄縉孛唱措圭;″

′夷σ35″

′麹以＄券井＄情＄榺珊＄𤎼珊＄榺σ＄𤎼σ″

巡＄職＄ゲ＄紞;

′鶫倓＄⌇┞ Б⁇;″

′鉉樷＄ʃ紒ʃ′＄1紒1欤＄郤碆＄бホ潔3＄Η灼＄Η瀧＄1欤;″

35 縉淫35鎖旌韋慾35縉こ゚鑄歡35＄

ュこ゚鎖歡35;

′守紅ɚ鮎＄裸滕ュ滕х＄裸滕хュ滕＄裸滕こ゚渼＄裸滕渤″

◇縉つボ僊х＄裸滕渤

verbs monosíl·labs ′蠢＄9＄嚝＄隩＄塲…″i bisíl·labs ′奄č＄晶ナ＄晶x …″
verbs transitius, ditransitius (amb dos objectes: 暾晒＄涀＄𣠽…… ) i intransitius
verbs d’acció′羣＄遶荅＄鉉コ…″
verbs d’activitat mental′х⋛＄⋛紃＄33＄ …″  
verbs d’estat que expressen canvis o desenvolupament de processos (渉湿＄聴槇＄
晶尹…)
 verbs direccionals  (モ＄ャ＄槀＄梗＄𪆐＄棙＄豚＄│＄唱)
 verbs formats de verb+objecte o V+ complement✂浄卣  (暾瀲＄舂濕,   
梗ъ＄ナ鏞＄薮ヲ＄梗澷＄常ю＄殺¿…)
 verbs causatius amb subjecte animat ′衝＄&＄ű″i amb subjecte inanimat ′禾＄
允＄殃″

2.5.2. Els verbs modals (妋＄釋＄唐＄秬碆)
2.5.3. Verbs especials: ′无鷦＄đδ＄印δ＄屋δ＄覩＄盜＄殃𪆐＄つ″
2.5.4. Expressió del temps present, passat i futur 
2.5.5. La veu passiva amb les preposicions: く＄衝＄ű
2.5.6. La passiva segons el sentit
2.5.7. Els complements del verb:
 el complement resultatiu ({＄鐺＄A＄渼＄┖＄ⅴ＄ゑ＄㌁＄档＄
弥＄婀＄鵃＄門＄疫＄淟＄モ＄ャ＄縟＄~＄鉉樷＄籾＄婉＄餬＄

陲＄勘＄ʃ″

 el complement  direccional compost
 el complement de quantitat (durada, freqüència…)
 el complement potencial′V + 滕/ュ+х liao＄モ＄ャ＄皿＄𪆐＄ヌ＄横″

2.5.8. Usos extensius del complement direccional. Expressió de l’aspecte perfectiu i 
imperfectiu: 
 Continuatiu: ャ唱′岏ャ唱, つャ唱, ř佬ャ唱…″
 Incoatiu: 𪆐/𪆐│′楚𪆐│＄べ𪆐│＄虎𪆐│……″
 Eliminatiu: ャ/ャ│′率ャ/率ャ│＄採ャ│＄紘ャ│…″
 Aditiu: モ唱′日モ唱＄殺モ唱…″
 Quedatiu: ャ/ャ│′弦ャ│＄Ŭャ│＄8ャ│;″

2.6.  Les partícules

2.6.1. Els canvis de la partícula modal他: 仁＄染＄措┛
2.6.2.35 en funció de partícula modal reforçant l’afirmació: 牡35n洩裸35＄縉韋蒸碆
牡35碆◓35┛

2.7.  Les preposicions 

2.7.1.Formes (simples i locucions preposicionals fixes 覇;;Ο＄覇;;ャ＄
覇;;モ＄ )
2.7.2.Funcions:
 indiquen l’objecte′倦э＄声＄𠥼＄鵈＄胥＄漆＄衝(ű)＄奧＄く″
 expressen causa, motiu ′δ＄δх″
 expressen inclusió′𣙇″
 expressen exclusió o inclusió′瀠х″
 expressa “segons”′茣せ＄屢藥)
 expressen manera: ′毚棙″
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 expressen comparació:  ′声＄𠥼＄蒸″

2.8. Els adverbis 

2.8.1.Tipus d’adverbis:
 de temps ′ヘャ啀＄鵆誕＄鎖＄臨遂＄ヰ狛＄遂э＄初│;″
 de grau ′鶫7/12圭＄嬋券＄守紅＄圈覇＄蒹＄鴦＄ュ鐺;″
 d’extensió′穀面＄傑＄掲＄榰;″
 de freqüència ′軌婢＄毚曰＄ヘ倻…″
 de negació i afirmació′35問＄ュ訒＄韋心＄唐圀″
 de mode ′梔ю, 裸/ュ埃靂＄砷湈＄砷狹＄捷橫＄維Ⅵ＄穀棣＄遂э＄
券圈＄ォⅥ＄琺牋, 捷姿;″
 d’estat (燒Ⅵ)

2.8.2. Morfologia d’alguns adverbis (adjectiu +芭)◇郤碆芭＄ⓔ碆芭
2.8.3. Alguns adverbis que poden precedir el subjecte ′П佟＄穀棣＄ŀ憩)
2.8.4. Locucions adverbials′anar sobre rodes 鼔𢿫＄吿│盲唱芭＄征征35＄;″

L’oració

2.9.  L’oració simple

Estructura de l’oració

2.9.1. L’oració bimembre (subjecte + predicat)

 oracions amb un predicat verbal especial: l’oració amb 胥 i c. direccional , c. 
resultatiu,  c. de grau, c. de quantitat o duplicació del verb; l’oració passiva amb く; 
l’oració amb element de doble funció amb 衝, ű i 禾; l’oració existencial;  l’oració amb 
construccions verbals amb sèrie i el verb 鶫 /¢鶫′縉x覇¢鶫Цつ＄縉鶫渤籾丈Рこ゚
嬉″

 l’oració comparativa: expressió de  la comparació amb la preposició 訒/ュ訒 i el
complement de grau : 翼′岏″忩𡢽岏滕訒縉?豪/井訒縉劄滕窿籾х;  expressió de la 
comparació amb la preposició 訒 i el complement de quantitat: 井訒縉陲穀х 10紅鱟; 
la construcció ヘ厄訒ヘ厄＄ヘ桿訒ヘ桿; expressió de la comparació amb el verb 鶫/¢
鶫 amb i sense complement de grau◇縉岏忩𡢽岏滕¢鶫井𤎼σ裸/井劄滕¢鶫牡焙; 
expressió de la  comparació amb la preposició 洛 amb i sense complement de grau:牡
ュ洛井三察/井ュ洛牡岏-𡢽岏滕裸; expressió de la igualtat amb 澠; expressió de la 
igualtat amb la preposició 𠥼……ヘ珊/ュヘ珊; l’ús de 鴦

2.9.2. Declarativa afirmativa i negativa
 La doble negació per emfatitzar
 La construcció 韋……35 per emfatitzar

2.9.3. La interrogativa retòrica
 amb la construcció ュ韋;;織▲
 amb la construcció ¢;;織▲

2.9.4. Exclamativa 
 usos dels adverbis de grau ′籾σ″
 usos de les partícules modals ′他＄х″  
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 ′声＄𠥼＄蒸″

 ′ヘャ啀＄鵆誕＄鎖＄臨遂＄ヰ狛＄遂э＄初│;″

 ′鶫7/12圭＄嬋券＄守紅＄圈覇＄蒹＄鴦＄ュ鐺;″

 ′穀面＄傑＄掲＄榰;″

 ′軌婢＄毚曰＄ヘ倻 ″

 ′35問＄ュ訒＄韋心＄唐圀″

 ′梔ю 裸ュ埃靂＄砷湈＄砷狹＄捷橫＄維Ⅵ＄穀棣＄遂э＄

券圈＄ォⅥ＄琺牋 捷姿;″

 燒Ⅵ

芭 ◇郤碆芭＄ⓔ碆芭

′П佟＄穀棣＄ŀ憩

′ 鼔𢿫＄吿│盲唱芭＄征征35＄;″

 胥

く

衝 ű 禾

鶫 ¢鶫′縉x覇¢鶫Цつ＄縉鶫渤籾丈Рこ゚

嬉″

 訒ュ訒

翼′岏″忩𡢽岏滕訒縉?豪井訒縉劄滕窿籾х

訒 井訒縉陲穀х 紅鱟

ヘ厄訒ヘ厄＄ヘ桿訒ヘ桿 鶫¢

鶫 ◇縉岏忩𡢽岏滕¢鶫井𤎼σ裸 井劄滕¢鶫牡焙

洛 牡

ュ洛井三察 井ュ洛牡岏-𡢽岏滕裸 澠

𠥼 ヘ珊ュヘ珊 鴦


 韋 35

 ュ韋;;織▲

 ¢;;織▲

 ′籾σ″

 ′他＄х″

2.9.5. Imperativa afirmativa i negativa
 la duplicació del verb o verb+ヘャ per expressar un ordre′𥫱𥫱≦＄𥫱ヘ
ャ≦″

 verb + complement direccional per expressar un ordre ′隩𪆐│≦＄い𪆐
│≦″

l’ús de ュ濔＄ュ綳こ゚ per expressar “no cal , no és necessari".

2.10.  L’oració composta

2.10.1. La subordinació
 Causals ′頓橆″
 Hipotètiques ′岸洛;𤎼σ/孛;″
 Adversatives (䚮Ⅵ/宸0;汚韋/詔韋;＄従＄;ュⅥ;＄)
 Condicionals ′蕉こ゚;孛;＄蕉鶫;羇;＄陌佬/ュ佬/ュ0;畐/П;″
 Finals (δх/δ)

2.10.2. La coordinació

 Oracions conjuntives o associatives (榰＄韋;ュ韋;＄ュ韋;姿韋;＄
ヘ螞;ヘ螞＄ヘ鑷螞;ヘ鑷螞;)
 Oracions successives (ŀ憩;Ⅵ醸;＄蜥ヌ＄𪆐憩;醸│＄賢＄孛＄)

Oracions progressives (梏レ＄鴦＄ュ汚;П/榰/鴦＄タ齧)
 Oracions alternatives (韋;榰韋;＄こ゚σ;こ゚σ )

2.10.3. L’oració condensada
 les construccions  㐬│;㐬 i 㐬;㐬
 la construcció ュ;ュ;′ヴく゚ュ裸ュこ゚″

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  Els caràcters (formes simplificades)

3.1.1. Formació i regles d’escriptura

 Els radicals 

 Tipus  de traços
 Ordre d’escriptura dels traços. Regles bàsiques

3.1.2. Els signes de puntuació (tots)

4.  Fonètica i fonologia

4.1.Representació gràfica de fonemes i sons mitjançant el sistema de transcripció 
fonética Pinyin.

4.2. Els tons
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Annex IV

Nivell avançat

Objectius 

Objectius generals

Adquirir l’habilitat o capacitat de:

1. Utilitzar l’idioma amb eficàcia, de forma fluida i amb un grau elevat de precisió, en un 
ventall ampli de situacions de la vida quotidiana,  d’aprenentatge i d’altres, i com a mitjà 
d’expressió personal, mostrant cert domini dels seus aspectes formals i discursius, un 
grau elevat d’adequació del discurs a la situació comunicativa i una riquesa lèxica.
2. Optimitzar el coneixement dels valors d’altres cultures, havent-los contrastat amb 
els valors propis, amb l’objectiu d’afavorir i enriquir la comunicació.
3. Utilitzar les estratègies lingüístiques i d’aprenentatge desenvolupades, per reflexionar 
i corregir els propis errors i deficiències en l’expressió i en la comprensió, tant orals com 
escrites.
4. Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diferents 
registres. Reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua.
5. Continuar l’aprenentatge de la llengua objecte d’estudi i, fins i tot d’altres llengües, de 
forma autònoma, un cop acabats els estudis d’aquest nivell.
6. Integrar i combinar el conjunt de les competències, habilitats, estratègies i actituds 
que formen part del bagatge personal previ o adquirit al llarg del procés d’aprenentatge 
d’un o més idiomes,  per desenvolupar una competència plurilingüe i pluricultural.

Objectius per destreses

1. Expressió i interacció oral

Fer presentacions i intervencions llargues,  amb objectius i funcions diverses, 
estructurades de manera coherent i entenedora. 
Participar en converses, discussions i debats sobre temes generals, argumentant les 
seves opinions i utilitzant les estratègies discursives adequades. 
Comunicar-se de manera apropiada,  en diversitat de situacions, sobre una àmplia 
gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès. 

2. Expressió i interacció escrita

Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, amb objectius i funcions diverses  
sobre una àmplia gamma de temes, expressant i argumentant les seves opinions, i els 
punts més rellevants, amb precisió i domini dels diferents registres.

3. Comprensió oral

Comprendre el missatge global, les línies argumentatives i els detalls rellevants de 
textos orals sobre temes concrets i abstractes en llenguatge estàndard , articulats a 
velocitat normal, provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel·lícules, 
conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara). 

4. Comprensió lectora
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Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat  sobre temes concrets i 

abstractes, identifcar-ne les idees principals i la intenció comunicativa, i localitzar-hi la 

informació específica.
Extreure conclusions de textos argumentatius d’estructura clara.

Competències generals 

A. Actituds 

Els estudis sobre l’aprenentatge i l’adquisició de llengües donen una gran importància 
als factors psicològics i afectius en el procés d’aprenentatge de la llengua i de la cultura 
que aquella representa. Aquests factors exerceixen la màxima influència en l’èxit o 

fracàs de l’aprenentatge de la llengua i de les relacions interculturals en què es 
participa. 

Una actitud és una disposició d’ànim que s’aprèn, tot i que de vegades estigui 
estretament relacionada amb trets de la personalitat. Per això, el professorat haurà 
d’esmerçar temps i esforços per ajudar l’alumnat a reconèixer el pes de les actituds en 
el procés d’aprenentatge, a identificar les pròpies, i treballar en el desenvolupament de 
les adequades per aconseguir l’èxit en l’aprenentatge.

1.  Actituds que afavoreixen l’èxit de l’aprenentatge

• Reconeixement del fet que cadascú és el protagonista del seu aprenentatge i n’ha 
d’assumir la gestió i la responsabilitat.
• Valoració de l’autoestima, la responsabilitat personal, l’esforç, la concentració, la 
voluntat i les pròpies capacitats.
• Valoració de la motivació, la curiositat i l’obertura cap a nous coneixements.
• Interès per manifestar creativitat i imaginació, i per experimentar.
• Reconeixement dels diferents estils d’aprenentatge, i predisposició a aprendre i 
adoptar els que millor hi escaiguin.
• Interès per adquirir autonomia en el procés d’aprenentatge.
• Superació de l’ansietat davant les noves experiències.
• Interès per desenvolupar constància i mètode de treball.

2.  Actituds que afavoreixen el procés d’aprenentatge d’una llengua

• Valoració de l’aprenentatge d’una llengua com a eina de desenvolupament personal.
• Valoració de la importància de conèixer una llengua estrangera per als estudis i la 

feina. 
• Consciència del fet que l’aprenentatge d’una llengua requereix motivació, esforç i 
voluntat.
• Definició de les necessitats i els interessos personals a l’hora d’aprendre una nova 
llengua.
• Establiment d’objectius assumibles i observables a curt termini.
• Aprofitament dels coneixements i les experiències de què es disposa, tant 

lingüístiques com no lingüístiques, com a mitjà per facilitar l’adquisició dels nous 
coneixements.
• Reconeixement de la utilitat de transferir els coneixements i les estratègies 
d’aprenentatge d’una llengua a una altra.
• Disposició a experimentar i a intentar activar els recursos i les estratègies de què es 
disposa.
• Reconeixement del fet  que l’error és necessari per aprendre. 
• Valoració de l’enriquiment personal que suposa la relació amb els altres estudiants i 
els professors.
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• Reconeixement del fet que el treball en grup i cooperatiu dóna l’oportunitat 
d’experimentar i de comunicar-se en la llengua que s’aprèn. 
• Valoració de l’adquisició d’estratègies que poden ser transferibles a altres 
aprenentatges.
• Interès per comunicar-se i expressar-se oralment i per escrit amb persones que 

parlen la llengua objecte d’aprenentatge. 
• Consciència de la importància de la forma en la interacció, per tal d’expressar-se 

amb correcció i precisió .
• Consciència de la importància d’adequar els continguts de l’actuació oral o escrita al 
context comunicatiu en què aquesta es produeix. 
• Consciència de la importància de l’avaluació com a instrument que permet regular el 
procés d’aprenentatge.
• Consciència de la importància de l’autoavaluació com a mitjà d’avaluació i gestió del 
propi procés d’aprenentatge.
• Consciència de la importància de la utilització de les noves tecnologies com a mitjà 
d’aprenentatge i d’intercanvi lingüístic i cultural.
• Consciència de la importància d’aportar els coneixements lingüístics propis, com a
mediador, en situacions en què persones de diferents llengües necessiten comunicar-se 

i no disposen d’una llengua comuna. 

3.  Actituds que afavoreixen l’adquisició d’una consciència intercultural

• Valoració positiva de les diferències culturals com a font d’enriquiment i creixement 
personal.
• Anàlisi crítica de les pròpies valoracions d’altres cultures.
• Reconeixement de la dificultat, i de vegades la impossibilitat, de comparar realitats 
culturals diferents.
• Superació dels prejudicis i estereotips sobre les cultures i els pobles.
• Acceptació de l’alteritat i la diferència: respecte i tolerància.
• Valoració de l’enriquiment i creixement personal que suposa el contacte amb 
persones d’altres cultures.
• Valoració de la llengua com a vehicle d’expressió d’una realitat social i cultural, de les 
seves creences i valors.

B.  Competència sociocultural

El coneixement de la societat i de la cultura de la comunitat o comunitats en què es 
parla la llengua objecte d’estudi és un aspecte del coneixement del món que té especial 

rellevància en el context de l’aprenentatge d’una llengua, ja que és probable que no 
formi part de l’experiència prèvia de l’estudiant o que el seu coneixement estigui 
deformat pels estereotips. 

Aquest coneixement, conjunt de creences i valors que conformen la identitat dels 
individus i dels pobles, configura una manera de veure i d’entendre el món i incideix en 
la forma de comunicar-se amb els altres. Caldrà desenvolupar en l’alumnat una 
consciència intercultural que li permeti fer-se conscient i interpretar les situacions de 

comunicació i les convencions socials amb què es trobarà en els seus intercanvis 
interculturals.

A continuació es llisten els àmbits que poden estar relacionats amb els trets distintius de 
la societat i la cultura de la llengua que s’estudia.

Vida quotidiana

• hàbits alimentaris: dieta, horaris, comportament a taula, etc.,
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• horaris i hàbits de treball,
• vacances i festes,
• activitats de lleure.

Condicions de vida 

• el nivell de vida (diferències regionals, ètniques i de grup social),
• l’habitatge,
• les prestacions socials (educació, sanitat, pensions...),
• paisatge i clima,
• trets socioeconòmics (agricultura, ramaderia, pesca, indústria, comerç, turisme, 

banca, noves tecnologies...).

Relacions interpersonals

• estructura familiar i relacions de parentiu,
• relacions entre generacions,
• relacions entre homes i dones,
• relacions a la feina,
• estructura de la societat (grups socials, partits polítics, institucions religioses…).
• relacions amb les institucions (administració, policia...),
• relacions entre diferents comunitats,
• relacions entre grups polítics i religiosos.

Valors i creences 

• cultura i tradicions,
• història i identitat nacional,
• estructura social i canvis que s’hi produeixen,
• institucions, política, seguretat, 
• religió,
• altres cultures i grups socials (països estrangers, turistes, immigrants),
• manifestacions artístiques (literatura, arts plàstiques...),
• sentit de l’humor.

Llenguatge corporal

• gestos i postures,
• expressions facials,
• contacte visual,
• contacte físic i proxémica.

Convencions socials (normes de cortesia)

• puntualitat,
• indumentària,
• regals,
• celebracions (festes familiars, tradicionals...),
• visites (durada, acomiadament...),
• conversa (actituds, convencions i tabús),
• actes de caràcter social (enterraments...).

Comportaments rituals 

• pràctiques religioses i ritus,
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• naixements, casaments, enterraments,

• actitud de l’audiència en espectacles i cerimònies,
• celebracions, festivals, balls, etc.

C.  Continguts nocionals  

El llistat següent de continguts nocionals inclou els conceptes bàsics a partir dels quals 
es desglossaran les subcategories corresponents amb els seus exponents lingüístics 
per nivell.

Entitats: 

• expressió de les entitats i tot allò que hi fa referència.
Propietats: 
• existència, 
• quantitat,
• qualitat,
• valoració.
Relacions: 

• espai (ubicació absoluta i relativa en l’espai); 
• temps (situació absoluta i relativa en el temps);
• estats, processos i activitats (aspecte, modalitat, participants i les seves relacions); 
• relacions lògiques (entre estats, processos i activitats): conjunció, disjunció; oposició; 
comparació; condició; causa; finalitat; resultat;
• relacions temporals (anterioritat, simultaneïtat, posterioritat).

D.  Estratègies i habilitats lingüístiques

1.  Estratègies comunicatives per a l’ús de la llengua 

Tant en l’ús de la llengua per part dels nadius com en el procés d’aprenentatge, les 
persones (nadius o aprenents) realitzen actes comunicatius en les diferents habilitats 
lingüístiques (parlar, escoltar, escriure o llegir) i posen en funcionament diferents
estratègies de comunicació.   

Les estratègies són un mitjà que l’usuari d’una llengua utilitza per mobilitzar i equilibrar 
els recursos de què disposa per tal de respondre a les exigències comunicatives de la 
situació i assolir amb èxit unobjectiu concret. La utilització d’estratègies comunicatives 
no s’ha d’interpretar com una manera d’esmenar carències lingüístiques o de 
comunicació, sinó com l’aplicació d’uns principis metacognitius: planificació, execució, 
avaluació i reparació, a les diferents formes de les habilitats comunicatives: la recepció, 
la producció, la interacció i la mediació.

El progrés en l’aprenentatge d’una llengua s’evidencia per la capacitat de l’aprenent de 
dur a terme actes comunicatius i utilitzar estratègies comunicatives. 

1.1.  Estratègies de recepció (oral i escrita)

Planificació
• Identificació del context en què es produeix la situació comunicativa i presa de 
consciència dels coneixements previs que se’n tenen.  
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 

comunicatives.

• Adequació del tipus d’audició o lectura (comprendre el sentit general, buscar una 
informació específica, etc.) a les diferents intencions de l’oient o lector, i a la funció i 
tipologia del text.
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Execució 
• Deducció, inferència i formulació d’hipòtesis a partir d’idees, preconceptes i 
coneixements previs.
• Confirmació d’hipòtesis a partir de la interrelació i d’elements significatius del text.
• Comprensió global, selectiva, exhaustiva, interpretativa.

Avaluació i reparació
• Verificació o reformulació d’hipòtesi. 

1.2.  Estratègies de producció (oral i escrita)

Planificació
• Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es 
produeix la situació comunicativa  i avaluació dels propis coneixements del món. 
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 
comunicatives.
• Adequació del text (oral o escrit) al destinatari (funció del text, àmbit i canal, registre, 
estructura i cohesió del discurs...).
• Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles (augment o 
disminució de la complexitat de la tasca i del discurs produït). 

Execució
• Composició i articulació del discurs, integrant elements verbals i no verbals al 
missatge. 
• Ús de fragments de discurs “prefabricats”, coneguts per l’usuari que li donen 
seguretat.
• Ús d’estratègies d’evitació: valorar les dificultats de la tasca i els recursos de què es 
disposa per ajustar el missatge.
• Ús d’estratègies d’assoliment: provar noves expressions sense bloquejar la
comunicació,  ajustant el nivell de la tasca a l’alça.
• Utilització de  tècniques per compensar mancances lingüístiques que produeixen 
interrupcions o bloqueigs de la memòria (mots per guanyar temps, paràfrasis, canvi de 
tema...)

Avaluació i reparació
• En l’expressió oral, valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs per 
aconseguir-lo, a partir de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que rep de 
l’audiència a través de la seva reacció oral, gestual o expressió facial.
• En l’expressió escrita, possibilitat de control de  la producció, tant des del punt de 
vista comunicatiu com lingüístic  (revisió, correcció...).

1.3.  Estratègies d’interacció (oral i escrita)

A més de les estratègies de recepció i comprensió indicades en els apartats anteriors en 
el cas de la interacció oral hi ha un tipus d’estratègies específiques d’aquesta habilitat 
referides al control que els interlocutors tenen del procés. Aquestes estratègies són les 
següents:

Planificació
• Previsió del tipus d’intercanvis possibles tenint en compte la informació que es 
comparteix i la nova informació que es vol donar o obtenir.
• Coneixement de les regles de la interacció oral (torn de paraula i distància física dels 
interlocutors).
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• Coneixement de les regles de la interacció escrita d’acord amb la tipologia textual de 
què es tracti (notes, postals, cartes, correus electrònics).

Execució
• Iniciativa i cooperació per tal de desenvolupar l’intercanvi.
• Capacitat de facilitar ajut i demanar-lo per clarificar possibles malentesos, repetint, o 
reformulant el que sigui necessari.

Avaluació i reparació
• Valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs per aconseguir-lo, a 
partir de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que facilita l’interlocutor amb la 
seva reacció escrita o oral (gestual o d’expressió facial).

1.4.  Estratègies de mediació

Són les que utilitza l’usuari de la llengua, que fa el paper d’intermediari, en les activitats 
de mediació entre interlocutors que no es poden entendre directament, o entre un text 
oral o escrit i un parlant d’una llengua diferent a la dels textos. 

Les activitats de mediació són pel que fa a l’expressió i a la interacció oral:
• La interpretació simultània, diferida o consecutiva.
• La interpretació informal (visitants estrangers en el país de la llengua d’estudi, 
parlants nadius a l’estranger, situacions socials i transaccions per a amics, familiars...).
Les activitats de mediació són pel que fa la l’expressió i a la interacció escrita:  
• Traducció especialitzada o literària.
• Resum de l’essencial d’articles de diaris, revistes...
• Reformulació de textos especialitzats per a no especialistes.

Planificació
• Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es 
produeix la situació comunicativa  i avaluació dels coneixements del món, tant els propis 
com dels de les persones entre les quals s’estableix la mediació.
• Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i 

comunicatives.
• Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles i als de les 
persones per a les quals es fa la mediació (augment o disminució de la complexitat de la 
tasca i del discurs produït). 

Execució
• Composició i articulació del discurs, integrant al missatge elements verbals i no 
verbals.
• Prendre consciència de les possibilitats i les equivalències de les dues llengües entre 
les quals es fa la mediació.

Avaluació 
• Comprovació de  la congruència entre els dos textos.
• Comprovació de  la coherència dels usos.

Reparació 
• Amb l’ajut de diccionaris.
• Amb l’ajut d’altres persones o fonts.

2.  Estratègies per a l’aprenentatge de la llengua
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Les estratègies d’aprenentatge afavoreixen el procés d’aprenentatge propi en la mesura 
que, d’una banda, promouen que l’alumne assagi amb el mitjans, les tècniques i els 
procediments que li resultin més rendibles i, de l’altra, estimulen el desenvolupament de 
l’autonomia i del treball col·laboratiu, així com de la responsabilitat en l’aprenentatge. 

La capacitat d’aprenentatge també es pot concebre com la predisposició o l’habilitat per 
descobrir allò que és diferent, tant si es tracta d’una altra llengua, com d’una altra 
cultura, d’altres persones o de nous coneixements. Segons els aprenents, el saber 
aprendre pot incloure graus i combinacions de molts aspectes del saber ser, dels 
coneixements i del saber fer.
Les estratègies que s’enuncien a continuació segueixen els passos del procés 
d’aprenentatge d’una llengua i, encara que algunes d’elles poden formar part del 
bagatge conscient o inconscient de l’aprenent de llengües, en tots els casos es poden 
practicar i fer-les conscients per tal d’utilitzar-les i automatitzar-les per agilitar 
l’aprenentatge.

2.1.  Estratègies cognitives 

Reflexió sobre la comunicació i la llengua. Raonament sobre el fet comunicatiu i els 
elements d’una situació comunicativa.
• Presa de consciència i explicitació de coneixements sobre la comunicació i la 
llengua.
• Presa de consciència de com s’aprèn la llengua per afavorir el procés 
d’aprenentatge. 
• Formulació d’hipòtesis referides al significat, funció i/o ús de diferents elements o 
aspectes de la llengua. Raonament i verificació de les hipòtesis formulades.
• Deducció de les normes d’ús de la llengua estrangera per analogia amb les pròpies 
o a partir d’exemples contextualitzats.
• Aplicació dels coneixements sobre la llengua pròpia o altres de conegudes per 
facilitar el nou aprenentatge.
• Reconeixement de les diferències d’ús entre el codi oral i l’escrit i entre els diferents 
registres.

2.2.  Estratègies metacognitives  

Reflexió sobre el procés, l’aprenentatge: 

• Apropiació de la terminologia necessària.
• Comprensió del paper de l’error.
• Utilització de tècniques d’estudi i altres eines de treball.
• Desenvolupament del propi estil d’aprenentatge.
• Desenvolupament de l’autonomia i control del propi procés d’aprenentatge. 
• Utilització de l’autoavaluació i la coavaluació com element de millora del procés. 

2.3.  Estratègies socioafectives  

Desenvolupament d’estratègies que permeten a l’aprenent valorar i reforçar la seva 
motivació per practicar la llengua i col·laborar amb d’altres per al seu aprenentatge.
• Acceptació de la comprensió parcial o superficial d’una situació comunicativa i 
mobilització dels recursos i tècniques disponibles per a sentir-se competent en el 
desenvolupament de tasques d’aprenentatge i comunicatives.
• Formulació d’objectius clars i possibles per reforçar la motivació.
• Presa de consciència de la importància dels companys com a font d’aprenentatge a 
classe i fora de classe.
• Capacitat d’oferir i demanar ajut per construir el propi coneixement.
• Predisposició a rebre la retroalimentació del professor sobre el procés 
d’aprenentatge.
• Aprofitar totes les ocasions possibles per establir contacte, fora de l’aula, amb la 
llengua que s’aprèn (contacte amb persones, lectures, audicions...).
• Capacitat de risc per experimentar amb els nous aprenentatges.
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Alemany

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa 

A. Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure processos; afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat 
d’un fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú;
conjecturar; expressar una creença; expressar escepticisme; formular hipòtesis sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs; objectar; predir; suposar; valorar un fet 
com a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent o com a versemblant.

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat.

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; acceptar o negar-se a fer alguna cosa; 
admetre; consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se.

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona 
destinatària faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que 
algú faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, 
aconsellar, desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; 
demanar, donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar 
autorització; restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, 
alertar; amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, 
dissuadir; expressar el desig que algú faci alguna cosa; prevenir algú en contra 
d’alguna cosa o d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, 
reclamar; recordar alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració: decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació, vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; 
convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure 
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l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; 
donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i respondre a 
una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres d’interès;
lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, 
cal posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb 
aquest fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten 
els aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-
aprenentatge d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de 
l’aspecte lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans 
publicitaris a la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la 
mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal
• familiar

2.5.  Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 
• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092282

Disposicions

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format. 
1.1.4. Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard/no estàndard; 
1.1.5. Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si.

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte): Meine Damen und Herren; Liebe 

Kollegen und Kolleginnen; Ich würde gern etwas dazu sagen; Es war einmal.

• Introducció del tema: Im Grunde geht es hier um die Frage; also, es geht um 
Folgendes; soviel ich weiβ; was mich angeht.
• Tematització: im Bezug auf.
1.3.2. Desenvolupament del discurs 
• Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema
• Coreferència. Anàfora, catàfora i dixi.
• Oracions coordinades i subordinades: ús de les oracions compostes com a element
de cohesió del text. 
• El·lipsi.
• Diversos tipus de repetició: eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, 
camps lèxics.
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: Was ich eigentlich sagen wollte...
• Èmfasi: Diesen Artikel finde ich äuβerst interessant; Kaffee trinke ich unglaublich 
gern.

Expansió del tema. L’ús de marcadors textuals amb funcions diverses:
• Exemplificació: ähnlich wie, beispielsweise.
• Definicions: anders gesagt, mit anderen Worten.
• Enumeració, seqüenciació temporal: An erster Stelle; in erster Linie; zu Beginn; 
anfangs.../ - zuletzt, letztendlich... /- anschlieβend, als nächstes.
• Al·lusions, referències, cites i evocacions: zitieren; anführen.
• Reforç. Precisió / matisació: nämlich; beziehungsweise.
• Contrast: allerdings, andererseits.
• Introducció de subtemes: darüber hinaus; was uns zu ... bringt, was noch?
• Personalització: ich bin der Ansicht, wenn Sie mich frage.
Canvi temàtic
• Digressió:  Übrigens; im übrigen.
• Recuperació del tema: um wieder auf unser Thema zurückzukommen; darum geht’s 
hier nicht.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.2009 2283

Disposicions

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
• Addició: zusätzlich, noch dazu.
• Contrast: allerdings, dagegen, trotz.
• Finalitat. Resultat.
• Causa: aus diesem Grund.
• Condició: Wenn auch.
• Conseqüencia: daher.
1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum / Recapitulació: Ich fasse zusammen.
• Indicació de tancament textual i tancament texual: Ich komme nun zum Schluss, 
abschlieβend.
1.3.4. Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Ich möchte dazu etwas sagen., 
Verstehst du, was ich meine?, Was wolltest du noch mal sagen?
• Paper de la persona interlocutora:
Demostració de comprensió: Ach du liebe Zeit!
Demostració d’incomprensió: Ich verstehe nicht, was du damit meinst?
Petició d’aclariments: Kannst du mir das nochmal erklären, bitte!
Demostrar implicació: Und ob!
Petició de confirmació: Ist das wirklich wahr, dass...?
• Recursos dilatoris: ús de mots falca.
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: patrons d’entonació en oracions 
interrogatives, confirmatòries, exclamatives i enunciatives.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• La puntuació en les cartes i altres textos formals.
• Aspectes gràfics més comuns segons la tipologia textual: avisos, anuncis, llistats 
bibliogràfics, curriculum vitae, etc.
• Puntuació en el discurs directe i indirecte.
• Els signes d’exclamació, interrogació.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2. Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3. Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de 
fets, experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4. Participació en tertúlies i debats.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...)
2.1.6. Anuncis publicitaris. 
2.1.7. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix en Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes...
2.2.2. Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina.
2.2.3.Formularis de reclamació, comunicats d’accidents o sinistres. 
2.2.4. Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...).
2.2.5. Prendre apunts i fer resums.
2.2.6. Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).
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2.2.7. Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...).
2.2.8. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen en Internet i les 
TIC.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió.
2.3.2. Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...).
2.3.3. Discursos, conferències...

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Diaris i revistes.
2.4.2. Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...).
2.4.3. Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes.
2.4.4. Tires còmiques i acudits.

2.4.5. Anuncis publicitaris.
2.4.6. Diccionaris monolingües

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers...
2.5.2. Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes. 
2.5.3. Resum d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o 
relacionats amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne. 
2.5.4. Traducció de fragments d’articles de diaris i revistes; de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1. Repertoris  lèxics: reconeixement i utilització adequada (producció i comprensió) 
en els contextos a què es refereixen el objectius especificats per  a aquest nivell.

1.2.  Famílies lèxiques:
• Mots polisèmics: Pferd: Tier, Turngerät, Schachfigur...
• Antònims: tot / lebendig, ablehnen / genehmigen...
• Sinònims: geringfügig / minimal, schauen / klotzen / starren, aufhören / beenden...
• Homònims: die Bank (Geldinstitut / Sitzgelegenheit), kosten (schmecken / Wert 
sein...).
• Hiperònims: Medikamente: Tablette, Pille, Kapsel...

1.3. Formació de paraules. Principals mecanismes de derivació i composició 
(Wortbildung).
1.3.1.Paraules derivades
•  Sufixos més productius per adjectivar: -sam, -haft, -bar i anàlisi de les seves 
diferències semàntiques. Paraules compostes derivades amb -lustig, -bereit, -reich, -
bedürftig, -bewusst, -treu, ...
• Sufixos més productius dels adverbis: -weise, -s, -halber
• Prefixos i sufixos per formar antònims: in-; -arm/-reich.
1.3.2. Mots compostos
• Substantius: pronom+substantiu; numeral+substantiu.
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• Adjectius:  substantiu+substantiu; adjectiu+adjectiu.

• Verbs amb prefixos: diferències semàntiques.

1.4.  Abreviacions i sigles freqüents: d.h., u.a....

1.5. Onomatopeies. Lautmalende Verben: seufzen, quietschen, gähnen...

1.6.  Verbs que descriuen accions de parla: erwidern, behaupten...

1.7.  Mots transparentes o pròxims. Falsos amics.

1.8. Préstecs i mots d’origen estranger (Anglizismen: downloaden, relaxen,... 

Scheinanglizismen: Handy, Showmaster,...).

1.9.  Frases fetes, dites, refranys freqüents: kurz und gut, von A bis Z, jmdn. aus den 

Auge verlieren, eine groβe Rolle spielen, total k.o. sein...

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

2.1.1. Tipus de substantius:

• Comptables/incomptables, concrets/abstractes: Krieg, Frieden, Wut, Geist...

• Mots acrònims: AG, WG...
2.1.2. Morfologia del substantiu.

• Gènere i nombre. Consolidació i ampliació.
• Algunes regularitats en els gèneres i en la formació de plural de mots d’origen 
estranger (-mus, -ent, -(t)ion, -ät, -ur, -ment...).

• Mots sense plural: Milch, Obst, Menschheit, Hunger, Schnee...

• Adjectius substantivats: der Fremde, ein Unbekannter...

• Participis substantivats: das Gesprochene...
2.1.3. La complementació del nom:
• Substantius amb complements preposicionals: Mangel an, Streit um, Ahnung von...

• L’adjectiu: der gesprächige Mitarbeiter, die laut singende Nachbarin...
2.1.4. La nominalització.

2.2.  Els determinants

2.2.1. Articles. Ús i omissió de l’article.
Treball sistemàtic del Nullartikel: bei Wind und Regen, mit Hilfe...

2.2.2. Quantitatius:
• Numerals (cardinals i ordinals), grans quantitats: einige tausend Demonstranten…
• Altres expressions de quantitat (partitius, indefinits...): eine Menge/ ein Haufen 

Lügen, ein Löffel Salz, ein Rudel Katzen...
2.2.3. Alternança d’ús dels articles: definit, indefinit, negatiu, possessiu, demostratiu.

2.3.  El pronoms

2.3.1. Els pronoms relatius: welcher, wer/was, wo...

2.3.2. Els pronoms interrogatius: wo(r)+preposició...
2.3.3. Els determinants com a pronoms:
• Pronoms demostratius: derselbe, der eine...der andere, jener, solcher.

• Pronoms quantitatius: einige, manche, viele, die meisten, alle.
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• Pronoms indefinits: jeder, jemand, niemand.

2.3.4. El pronom es (Platzhalter, ús catafòric i anafòric).
2.3.5. Pronominaladverbien: Ich bestehe darauf, dass sie mitkommt.

2.4.  L’adjectiu 

2.4.1. Morfologia de l’adjectiu.
• Composició d’adjectius: bei einem guten, dunklen, bayrischen Bier...

• Adjectius substantivats: der Fremde, ein Reisender, der Beste...
• Adjectius compostos: der gutaussehende Nachbar, ein blaukarriertes Hemd...

2.4.2. Posició dels adjectius dins el sintagma. 
•Aposicions: Mit einem Strauβ roter Rosen kam er bei der Tür herein.
2.4.3. Els complements dels adjectius.
• Complements preposionals: dankbar sein für, notig sein für, überzeugt sein von...

2.5.  El verb

2.5.1. Tipus de verbs
• Verbs amb prefixos separables i inseparables (durch-, über-, unter-, wider-wieder...) 
Significat dels prefixos més freqüents: wohnen in/bewohnen; fragen nach/erfragen.

• Verbs amb complements preposicionals: sich befassen mit, sich erholen von, 
hindern an.

• Funktionsverbgefüge
2.5.2. Formes personals i no personals (infinitiu, participi i gerundi) de verbs regulars i 
irregulars.
2.5.3. Temps i aspecte.
• Ús i concordança del temps verbal: Contrast Präsens/Perfekt, Perfekt/Präteritum,

Präteritum o Perfekt/Plusquamperfekt, Präsens/Futur.
• Mode Kunjunktiv I: l’estil indirecte.
• Mode Konjunktiv II: forma perifràstica.

2.5.4. Modalitat 

• Partícules modals.
• Modalitat objectiva i subjectiva dels verbs modals.
• Algunes construccions alternatives als modals: Er hat vor, die Wohnung zu 
verkaufen.
• Modalitat de les construccions de futur (Futur I, Futur II).
2.5.5. Veu (activa i passiva): formes complexes.
• Formes concurrents de la passiva: man; adjectius amb els sufixos – lich, -bar;

construccions amb lässt sich; construccions amb sein+zu+infinitiu;

Funktionsverbgefüge.
• Vorgangs- und Zustandspassiv.

• Ús de la passiva amb funció persuasiva: Jetzt wird aber geschlafen.

2.6.  Les preposicions 

2.6.1. Formes
• Col·locació: postposició (seiner Mutter zuliebe).
• Complements preposicionals del verb, del nom i de l’adjectiu.
2.6.2. Funcions
• De lloc, temps i direcció.
• Causals: wegen, aufgrund, aus, vor...
• Concessivess: trotz...
• Modals: durch, aus, mittels, dank, ...
2.6.3. Preposicions amb genitiu.
2.6.4. La nominalització.
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2.7.  Els adverbis

2.7.1. Formes simples i locucions adverbials:

• De freqüència: ständig, zeitweise...
• De lloc: drinnen, drauβen, irgendwo, überall, mittendrin...
• De temps: tagsüber, stets....
• De manera: anders, irgendwie, umsonst...
• De grau: beinahe, einigermaβen, halbwegs, cirka...
2.7.2. Posició dels adverbis en la frase. 

Ordre dins una seqüència d’adverbis.

2.8.  L’oració simple

2.8.1. Estructura de l’oració.
• Imperativa: algunes construccions alternatives (Gibst du mir bitte mal die Zeitung?, 
Das Salz bitte...).
2.8.2. Modificacions de l’estructura:
• Inversions: per emfasitzar, per indicar diferent tematització dels elements de la 
frase.

• Aposicions.

• El·lipsi.

2.9.  L’oració composta

2.9.1. La coordinació.
• Oracions juxtaposades 
• Oracions conjuntives
• Oracions disjuntives
• Oracions adversatives
2.9.2. La subordinació.
• Oracions subordinades substantives: Es wundert mich wirklich, dass du ohne etwas 
zu sagen einfach gegangen bist.
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu (wo, wohin, woher, was, wer, wo(r)-): 
Das ist das Beste, was mir je passiert ist.
• Oracions subordinades adverbials. Les oracions subordinades adverbials: 
temporals, causals, consecutives, concessives, condicionals, adversatives, modals, 
comparatives irreals i finals.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1. Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntuació.
• Les cometes (oben/unten)
• Àpostrof.
• Guionet.

3.2.  Ampliació dels usos dels signes de puntuació: Du schläfst wenig, du trinkst viel, 
du ernährst dich ungesund: Du machst dich kaputt.

3.3.  Convencions de puntuació en textos de caràcter formal (cartes...).

3.4.  Ortografia de les abreviatures i sigles. (EU, GmbH...).

4.  Fonètica i fonologia
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4.1.  Sons i fonemes vocàlics: combinacions

4.2.  Sons i fonemes consonàntics: agrupacions

4.3.  Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, 
palatalització, nasalització, alternança  vocàlica, emmudiments...).

4.4.  Accent, ritme i entonació 
4.4.1. Patrons tonals d’elements lèxics aïllats (Wortakzent):
• Diferent accentuació de les paraules compostes segons el tipus d’enllaç (bestimmte 

oder aneinanderreihende Zusammensetzung).
• Verbs amb prefix tònic o àton: canvi semàntic i de valència.
4.4.2. Patrons tonals de l’oració (Satzakzent):
• Contrast entre paraules funcionals (àtones) i paraules amb contingut semàntic 
(tòniques).
• Accentuació de l’última paraula en els sintagmes.
• Accentuació dels complements en el sintagma verbal.
• Models d’entonació. Emfasització de l’entonació mitjançant partícules modals:
Descendent (fallende Endmelodie): Aussage/und Ausrufsätze, Aufforderungs/und 
Wunschsätze, W-Fragen.

Ascendent (steigende Endmelodie): Ja-Nein-Fragen, frases amb valor emotiu 
(sorpresa, protesta...).
Vacil·lant (schwebende Endmelodie) (propi del discurs oral espontani): introducció de 
nous canvis de significat i nous començaments en la frase; expressió d’inseguretat, 
cerca de recursos lingüístics.
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Anglès

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure (processos); afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar una opinió i argumentar una opinió; atribuir un
fet a algú; conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular 
hipòtesis (sobre esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; 
valorar un fet (com a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent, com a 
versemblant...)

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat.

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir, negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que algú 
faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, aconsellar, 
desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; demanar, 
donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar autorització; 
restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, alertar; 
amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, dissuadir; 
expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra d’alguna cosa o 
d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar 
alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a 
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un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 
refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres 
d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments...

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

• familiar

2.5.  Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 

• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació.

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació. Identificació i/o selecció de:
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1.1.1. Els indicis situacionals i la intenció comunicativa. Identificació de la ironia, 
l’humor, el sarcasme, etc.
1.1.2. Funció comunicativa del text.

1.1.3. Tipus de text i format.
1.1.4. Varietat i registre 
• Reconeixement de les diferències d’ús entre el codi oral i l’escrit.
• Registre formal, informal i neutre; distinció clara de les situacions que determinen un 
cert estil (periodístic, cartes al director, anuncis, avisos, etc).
• Sensibilitat i percepció d’altres variants estàndard / no estàndard (variants 
geogràfiques, anglès arcaic, classes populars, etc.).
1.1.5. Tema: enfocament i contingut. 
• Pertinència i riquesa de continguts.
• Selecció de recursos per organitzar el discurs adequats al nivell.
• Planificació segons les persones destinatàries o persones interlocutores.
• Planificació segons el contingut (carta, exposició, narració...).
• Ús d’elements no verbals per il·lustrar el discurs (notes, dibuixos, esquemes, gràfics, 
fotos...).

1.2.  Coherència textual.

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut. Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual
Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten

els enunciats d’un text entre si.

1.3.1. Inici del discurs
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte): Guess what? May I have your attention, 

please. Once upon a time,… Ladies and gentlemen, Dear colleagues…
• Introducció del tema (Openings): right then, now, As far as … am/is/are concerned…, 
as to, as for…
• Tematització: Com focalitzar la informació a través de recursos sintàctics i lèxics: 
amb marcadors del discurs: now, also, referring to...; amb la veu passiva: This title will 
be published in the near future; i amb altres canvis en l’estructura de l’oració: 
“Headers” (Your boss, how long have you worked for her?); “Tails” (She is a very 

efficent secretary, that girl.); Cleft constructions (It’s Pat I dislike, not Joh) i inversió 
(Never before had I...)

1.3.2. Desenvolupament del discurs
Desenvolupament temàtic
•Coreferència. Anàfora, catàfora, dixi: That was the moment when I realised…; Well, 
this is the story...

•Oracions coordinades i subordinades: ús de les oracions compostes com a element 
de cohesió del text: While the young are stong and assertive, the elderly tend to be 
more compromising. Besides having more experience, they enjoy a more relaxed 
temper, generally. As a result, they do not easily lose their patience in conversation 
with others…
El·lipsi: She used to say I should learn to play the piano, but I never did.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092292

Disposicions

Recursos de substitució: likewise, similarly, thus...

Repetició de diversos tipus:
Eco lèxic: Given these circumstances; And so it was. ...

Sinònims: the passengers, commuters, railway users;  difficult, challenging…
Antònims: Happy – miserable

Hiperònims i hipònims: population, citizens, city dwellers, rural inhabitants…
Camps lèxics: job, labour, post, position, boss, manager, employer…
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: that is to say…
• Èmfasi: indeed.
• Locucions específiques: see below, on the previous page...

Expansió  temàtica
• Enumeració, seqüenciació temporal: for a start, last of all,  on top of that, what's 

more...
• Exemplificació:  there you go...

• Al·lusions, referències, cites i evocacions: I quote, namely...

• Definicions: in other words..., that is…
• Reforç. Precisió / matisació: to put it...,  that is to say...

• Focalització del tema: which brings us to...

• Contrast: by contrast, more precisely...
• Introducció de subtemes: which brings us to..., what’s more...
• Personalització: I am afraid, strictly speaking...

Canvi temàtic
• Digressió: well, incidentally…
• Recuperació del tema: anyway, now that you mention it / about that...

• Interrupció i recuperació del discurs: going back to..., where was I?

1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum /Recapitulació:  to cut a long story short…
• Tancament textual: and that’s about it; to sum up...
1.3.4. Discurs oral: Iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió.  May I have your attention?

• Paper de la persona interlocutora: 
Demostració de comprensió: you bet!, indeed.

Petició d’aclariments: I can’t follow you.
Recursos dilatoris: ús de mots falca: hold on (there)...

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: I know what you mean, but...

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: So you think you know how to 
handle this, do you?

1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: convencions pel que fa 
als usos dels signes de puntuació.
• La puntuació en les cartes i altres textos formals.
• Aspectes gràfics més comuns segons la tipologia textual: avisos, anuncis, llistats 
bibliogràfics, curriculum vitae, etc.
• Puntuació en el discurs directe i indirecte.
• Els signes d’exclamació, interrogació (com a marques d’èmfasi, reforç, emoció…)

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1.Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2. Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3. Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.

2.1.4. Participació en tertúlies i debats. 
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2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...)
2.1.6. Anuncis publicitaris. 
2.1.7. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes...
2.2.2. Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina.
2.2.3. Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres.
2.2.4. Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...)
2.2.5. Prendre apunts i fer resums.
2.2.6. Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).
2.2.7. Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...)
2.2.8. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió.
2.3.2. Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...)
2.3.3. Discursos, conferències...

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Diaris i revistes.
2.4.2. Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...)
2.4.3. Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes.
2.4.4. Tires còmiques i acudits.
2.4.5. Anuncis publicitaris.
2.4.6. Diccionaris monolingües

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers...
2.5.2. Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes.
2.5.3. Resum d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o relacionats 
amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne.
2.5.4. Traducció de fragments d’articles en diaris, revistes, de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C. Competència lingüística. 

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees 
temàtiques del nivell.
• Diferències entre paraules que pertanyen a un mateix camp semàntic: boss, 

manager, employer, director, headmaster, top executive...
• Diferències de registre, connotacions i referències culturals: Not everything is black 

and white.

1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...).
• Near-synonyms (security – safety...)

• Lèxic per expressar diferència de graus i matisos (boiling hot / freezing cold...)
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• Homònims i homòfons (draft / draught / draughts /…)
• Parònims: vanish / banish, diner/dinner
• Paraules polisèmiques: drill, bank, pool…
• Mots amb dos o més significats diferents, segons la pronunciació: bass, lead…
• Mots transparentes o pròxims. Falsos amics: deceiving...

1.3.  Formació de paraules
Paraules derivades
• Prefixos i sufixos: water-proof, counter-argument; citizenship; manhood
Mots compostos: helpline, self-help, downpour

• Modificació del nom: a road sign, signs of frustration

• Adjectius compostos: in-depth analysis, time-consuming, heart-broken, heart-

breaking...
• Canvi de funció de paraules: The film is an absolute must; it’s a download.

1.4.  Sigles, abreviatures i blends: GM food, wii, Wifi, PDA, camcorder, docusoap...
1.5.  Onomatopeies: a bang, a clatter, a thump, a beep...

1.6.  Préstecs i mots d’origen estranger: deja-vu, gimmick, hara-kiri...

1.7.  Collocations: the real thing
• Adjuncts: dripping wet, raving mad...

• Idiomatic: red with anger, crystal clear…
1.8.  Frases fetes, dites, refranys, swear words: Crime doesn’t pay
1.9.  Proverbis i cites molt conegudes: think globally, act locally...
1.10.  Símils i expressions comparatives (to sleep like a log; as quiet as a church 

mouse).
1.11.  Binomials i expressions al·literatives: part and parcel; safe and sound.
1.12.  Expressions numerals i matemàtiques: two sq. metres, two thirds.

1.13.  Ús d’eufemismes i understatements: She’s not very nice; to pass away (to die); 
They put the dog to sleep (they killed it)
1.14.  Valor literal i metafòric d’ús freqüent de substantius i de partícules: drive through 

a tunnel, make it through a war; I finally saw the light, it finally dawned on me...

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu 

2.1.1. Tipus de substantius 
• Comptables, incomptables, concrets, abstractes : this room smells of cat.
• Mots acrònims i onomatopeies: html, FAQ...

2.1.2. Morfologia del substantiu (gènere, nombre)
• Formació del plural regular, irregular i mots invariables:  curriculum-curricula, forum; 
cactus-i; bacteria…
• El plural en els mots compostos: a two-litre bottle

2.1.3. La modificació del nom:
• El substantiu  com a complement del nom: anti-police reaction

• El complement preposicional: food for thought; a lack of confidence

• L’adverbi com a complement del nom: the house nearby

2.2.  Els determinants

2.2.1. Articles
• Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article. Boys will be boys; the fear I feel is 

fear of the unknown.
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2.2.2. Demostratius: usos especials (Did I tell you that story about this man who used 

to work with me...)
2.2.3. Possessius: usos especials (last weekend’s experience vs. weekend 
experiences, etc)

2.2.4. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives:

• forma emfàtica amb determinant: I have cried many a day
• a big amount of, a great deal of, a small quantity of...

• every other, the whole of, none of...
• Numerals (cardinals i ordinals); diferències entre one i an (that is an example ; there 
is just one example); grans quantitats (several thousand people)

• Altres expressions de quantitat (partitius, indefinits...): a bunch/ pack of lies, a pride of 
lions…a spoonful of butter; an item of...; an instance of...
• Expressions idiomàtiques de quantitat: not a single day, €30 no less; it will be at least 
a good ten pounds.
2.2.5. El genitiu saxó; construccions alternatives i casos especials: children’s TV / TV 
for children

2.3.  Els pronoms 

2.3.1. Els pronoms personals (de subjecte i de complement), reflexius i recíprocs en 
casos especials: Anyone wishing to apply for the post should submit their application 
here; One’s responsibility is with one’s family; She’s the fastest sailing boat in Europe.

• Els compostos amb –ever: Take whatever you want.
• El pronom it anticipatori: I consider it an example of good manners when a man offers 
his seat to a woman.

2.3.2. Els pronoms possessius, casos especials: a friend of mine; That kid of yours...

2.4.  L’adjectiu

2.4.1. Morfologia de l’adjectiu: unputdownable, evergreen, obstreperous...
2.4.2. Posició dels adjectius dins el sintagma. The ordinary average completely selfish 
person.
2.4.3. Gradable i absolute: highly difficult; totally impossible.
2.4.4. Parelles d’adjectius acabats en –ed/-ing: encouraging results/he was 
encouraged by the results; bewildered/bewildering; heart-breaking news/ heart-broken.

2.4.5. Adjectius substantivats: a good-for-nothing
2.4.6. Comparació: formes reduplicades i correlatives: The more, the better
2.4.7. La modificació de l’adjectiu:
• El sintagma preposicional: covered in mud , green with envy.
•So i such: such an embarrassing situation; so embarrassing a situation
•Adverbis: Very good indeed, much too easy; rather tall for her age.

2.5.  El verb

2.5.1. La complementació del verb. 
• Transitius i intransitius simples i transitius dobles, i altres casos de transitivitat 
especial : I was told to wait outside; The door closed; The boss reminded us that the 
firm was opening a new branch.

•Verbs patterns: I assure you that everything will be alright.
• Formes personals i no personals regides pel verb que precedeix: You should avoid
travelling in the rush hour.
• Verbs predicatius (stand, consider, appear...): We stood still, scared and alert. He 
was considered a very dangerous man.
2.5.2. Verbs amb partícules (multiword verbs: phrasal and prepositional) amb dues o 
tres partícules, separables o inseparables.
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2.5.3. Temps i aspecte.

•Present simple i Present progressive i el present perfect (casos especials): You are 
being stubborn; You’re always saying that.
•Simple past, Past progressive i Past perfect: I had never been treated like that.
• Futur amb construccions alternatives: be bound to... , to be +inf (The president is to 
arrive this afternoon).
• Contrast entre formes simples i progressives. I hope you get well; I was hoping you 
would come; People were always warning me about the dangers. 
• El mode subjuntiu: They insisted he come.
2.5.4. Modalitat 

• Contrast o diferències entre verbs modals: must, have to, can (be able to), should, 
used to, will, would, ought to, may, might. , i construccions alternatives : You must 

come. You should have come, I managed to park my car; I could not speak up
• Unreal past: Had better, would rather, I wish en passat (I wish you had told me) i 

seguit de would (I wish you wouldn’t speak like that)
• Construccions semi modals: You needn’t bring anything.
• Algunes construccions alternatives als modals: he is likely to come; I reckon that’s 
true.
• Perífrasis verbals complexes: to prevent the children from falling ill.
2.5.5. Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes i progressius).
• Construccions amb have i get. I get to see the children once a month; Let’s get going.
• Passiva amb transitius dobles: I was told/made to wait outside
• Forma passiva en estructures complexes: they might have been told, they’re said to 
be coming; he is considered to have been a genius...
• Modals en veu passiva.

2.6.  Les preposicions

2.6.1. Fomes complexes
• De lloc: well above, down below, underneath, throughout...
• De temps: up to, prior to, subsequent to, through(out)...
• De moviment: down across...
• Altres locucions preposicionals: on account of, on behalf of, in line with, in spite of...
2.6.2. Desplaçament de la preposició (en interrogatives, oracions de relatiu, etc): She 
was never a woman I could look up to.
2.6.3. Contrast entre like i as.

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat.

• Freqüència: once in a lifetime.
• Manera: well-thought out.
• Temps: back then, at the time…
• Lloc: beyond, below, above…
2.7.2. Posició dels adverbis en l’oració i en una seqüència d’adverbis. He fondly spoke 
about her / He always speaks fondly of her.
2.7.3. La modificació de l’adverbi: she is far too good for the job.

L’oració

2.8.  L’oració simple

2.8.1. Estructura de l’oració
• Tag questions, short answers, reply questions en casos especials: Open the window, 
will you?
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• L’estil indirecte amb verbs enunciatius en un registre formal: he insisted he had never 

been there; she objected to them/their coming
2.8.2. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració.
• Inversions: Never before had I imagined; Had I known what was happening.

• Anteposició d’elements (Headers): Me, I can eat a cheeseburger; Something you 

must never do in a foreign country is show disrespect for the local customs.
• Cleft sentences: It’s cheese on toast I don’t like; What I don’t like is cheese on toast.
• Posposició d’elements (Tails): He is my best friend, Peter.

• Expressions emfàtiques: I do hope they get here in time to catch the plane.

2.9.  L’oració subordinada

2.9.1. Oracions subordinades substantives
• Amb what, who, how It’s interesting how people react in the face of danger.

• Amb -ever, no matter: Whoever comes, tell them I’ll be back for lunch.
2.9.2. Oracions de relatiu: casos especials
• Oracions de relatiu reduïdes com a complement del nom: a possibility to discuss; 

students needing a certificate of attendance; applicants called for an interview; 

customers tired of waiting...
•Oracions de relatiu reduïdes com a complement adverbial: Being overworked, I could 

not think clearly; Soaked in water, I could hardly walk...

2.9.3. Oracions subordinades adverbials.
• De temps: At the time when...
• Adversatives: despite the fact that, though, even though...

• Causals: due to, on account of, given that...(since you are here, why don’t you sit 
down?)
• Condicionals: amb connector (unless / in case / provided / as long as / whether / if ... 

ever); amb inversió (e.g. Had I known… / Should you need ... )
• Oracions de resultat i/o finalitat: so, as a result, with the result that...
2.9.4. La coordinació
• Oracions juxtaposades (that is to say, in other words… )
• Oracions disjuntives (neither...nor, or ...) : I have no intention of going, nor did I ever 

promise I would.
•Oracions adversatives: only, but instead, even if...

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntuació: She asked, ‘May I 
come in?’. ‘You may – indeed’, was the answer.
3.2.  Signes ortogràfics (apòstrof, dièresis, guió...) en casos especials: a tell-all; so-
and-so.

3.3.  Els signes de puntuació: You must make up a better excuse: no one will believe 
that.
3.4. Abreviatures: p.t.o. ; a.s.a.p.

4. Fonètica i fonologia

4.1.  Representació gràfica de fonemes i sons. Possibles regularitats entre ortografia i 
pronunciació: 
4.1.1. Diftongació vs vocal (curta) + doble consonant o oclusiva al final de síl·laba: 
diner/dinner, pagan/begging, mope/mop, robe/rob,robbed.

4.1.2. Sons i fonemes vocàlics:  combinacions 
4.1.3. Ús de la vocal neutra (schwa) en les formes febles (weak forms).
4.1.4.  Relació entre prefixos, sufixos i pronunciació: anxious/ anxiety; advert/ 
advertisement
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4.2. Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, alternança  
vocàlica, emmudiments…): white gloves vs. white wine ; 

4.3.  Syllabic consonants (bottle).

4.4.  Accent, ritme i entonació, patrons tonals de la frase.
4.4.1. Mots simples i mots compostos, phrasal verbs i mots foranis (a breakthrough, to 
break through, a deja vu)
4.4.2. Accentuació de la paraula: accent principal i secundari.
4.4.3. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració.
• Patrons d’entonació per a les diferent varietats de pregunta: pregunta real, per 
confirmar informació, per demanar ajuda... 
• Patrons d’entonació en diverses situacions de conversa: per canviar de tema, per a 
inserir un comentari, per a remarcar contrast...
• L’accentuació anglesa: l’accent de la síl·laba nuclear de la frase i del sintagma. (a
cup of tea vs. a tea cup)
• Trets suprasegmentals significatius que assenyalen diferències de significat o funció 
(exageració, èmfasi, aclariment...): Not the BLUE coat, the RED one.
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Àrab

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure (processos); afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte...

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar una opinió, argumentar una opinió; atribuir un 
fet a un altre; conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular 
hipòtesis (sobre esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; 
valorar un fet (com a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent, com a 
versemblant...)

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir, negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que 
alguna persona faci alguna cosa, ajut; demanar confirmació; demanar consell, 
aconsellar, desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; 
demanar, donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar 
autorització; restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, 
alertar; amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, 
dissuadir; expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra 
d’alguna cosa o d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, 
reclamar; recordar alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estats físics, de salut o d’ànim; admiració; decepció; afecte, estimació, 
amor, odi; simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; temor; vergonya...; 
acusar; defensar; exculpar...

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a 
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un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 
refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres 
d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments...

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1. Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2. Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4. Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

• familiar

2.5. Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 

• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B. Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació (discurs oral i discurs escrit).

1. Organització del discurs

Mirar PDF
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2. Textos i àmbits d’ús

2.1. Expressió i interacció oral
2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2. Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3.  Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4.  Participació en tertúlies i debats. 
2.1.5.  Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...) 
2.1.6.  Anuncis publicitaris. 
2.1.7.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1.  Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes... 
2.2.2.  Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina. 
2.2.3.  Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres. 
2.2.4.  Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...)  
2.2.5.  Prendre apunts i fer resums.  
2.2.6.  Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).  
2.2.7.  Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...) 
2.2.8.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC

2.3.  Comprensió oral
2.3.1.  Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió. 
2.3.2.  Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...) 
2.3.3.  Discursos, conferències...

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1.  Diaris i revistes.  
2.4.2.  Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...)  
2.4.3.  Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes. 
2.4.4.  Tires còmiques i acudits.
2.4.5.  Anuncis publicitaris.
2.4.6.  Diccionaris monolingües

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers... 
2.5.2. Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes. 
2.5.3. Resum d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o relacionats 
amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne. 
2.5.4. Traducció de fragments d’articles en diaris, revistes, de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C. Competència lingüística

Mirar PDF
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Català per a no-catalanoparlants

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1. Funcions

1.1. Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure processos; afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2. Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú; 
conjecturar; expressar una creença; expressar escepticisme; formular hipòtesis sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs; objectar; predir; suposar; valorar un fet com 
a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent o com a versemblant.

1.3. Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat.

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; acceptar o negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4. Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que algú 
faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, aconsellar, 
desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; demanar, 
donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar autorització; 
restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, alertar; 
amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, dissuadir; 
expressar el desig que algú faci alguna cosa; prevenir algú en contra d’alguna cosa o 
d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar 
alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5. Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració: decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació, vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar.

1.6.Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; 
convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure 
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Català per a no catalanoparlants

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1. Funcions

1.1. Coneixements i informació

Identificar i identificar se; informar; narrar; descriure processos; afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2. Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú; 
conjecturar; expressar una creença; expressar escepticisme; formular hipòtesis sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs; objectar; predir; suposar; valorar un fet com 
a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent o com a versemblant.

Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat.

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir se a fer alguna cosa; acceptar o negar se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar se...

Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que algú 
faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, aconsellar, 
desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; demanar, 
donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar autorització; 
restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, alertar; 
amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, dissuadir; 
expressar el desig que algú faci alguna cosa; prevenir algú en contra d’alguna cosa o 
d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar se, reclamar; recordar 
alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració: decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació, vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar.

1.6.Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/ se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acomiadar se, respondre a un acomiadament; 
convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure 

l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; 
donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres d’interès;
lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2.Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1 Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2. Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra, la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3. Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4. Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal
• familiar

2.5 Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 
• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B. Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1. Organització del discurs

1.1. Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació.
Identificació i/o selecció de:
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1.1.1.Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2.Funció comunicativa del text.
1.1.3.Tipus de text i format. 
1.1.4.Varietat i registre: llengua oral / llengua escrita; registre formal / informal; neutre; 
varietat estàndard / no estàndard; 
1.1.5.Tema: enfocament i contingut.

1.2 Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1.Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2.Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3.Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3. Cohesió textual. 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 
1.3.1 Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (presa de contacte). Estimats oients; Hi havia una vegada; 

Senyores i senyors...; 

• Introducció del tema: Saps/Sabies que...?; No sé si ho saps/sabies, però...?; Tens 
pressa...?; Tens un moment...?; Per cert...; Sabien vostès que...?; El motiu d’aquesta 
carta...; Em dirigeixo a vostè per...; Ens sap greu comunicar-vos... ; En relació a...; A 
continuació tractaré de...; 
• Tematització: Allò que vas dir/deies...; Això que dius...; De futbol, n’entens gaire...?
1.3.2.Desenvolupament del discurs 
•Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema
•Coreferència (ús de l’article, pronoms, demostratius; concordança de temps verbals). 
Anàfora, catàfora, dixi: ús anafòric dels pronoms febles (valor possessiu de en, li, els). 
Límits de la pronominalització. Interferències d’altres llengües en la coreferència. Abús 
dels demostratius, dels possessius, de la forma mateix.
•Repetició. Substitució per sinònims (Va escriure un text molt complex. El document 
incloïa terminologia científica); substitució per hiperònims (El van voler nomenar 
conseller d’Agricultura, però va rebutjar el càrrec); substitució per hipònims (Tenia 
diversos símptomes. La temperatura era molt alta, patia un dolor agut al pit...); 
substitució per proformes lèxiques (Van tractar la congestió del trànsit. El tema era 
molt delicat).
•Reformulació. Paràfrasi i aclariments: Vaja, que...; Total, que...; Més ben dit...; Millor 
dit...; O millor...; O encara millor...; O si voleu...; Si ho preferiu...; Més aviat...; Per 
resumir...; en conclusió...; En definitiva...; En qualsevol cas...; De tota manera…  
•Èmfasi:  És ben cert;  ja ho crec; i tant que, com sí; no és broma; t’asseguro que...; 
Val a dir...; Cal tenir en compte...;  Cal insistir a/en/que; Convé destacar; En efecte; 
Vull ressaltar; És ben trist; Escrius prou bé; Que n’és de maca; Fa tanta/una calor; Sí 
que menja!; Com corre!; Quan de temps!; És petit, petit. 
Expansió del tema
•Exemplificació: Posem per cas...; així...; un exemple pot/podia/podria ser...; Per posar 
un exemple; A tall d’exemple; Com ara; Així, per exemple; Com és ara; Per citar algun 
cas; N’és un bon exemple.
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Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
Funció comunicativa del text.
Tipus de text i format. 

tre formal / informal; neutre; 
varietat estàndard / no estàndard; 

Tema: enfocament i contingut.

Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.

Estructuració del contingut.  
denació lògica de les idees.

Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3. Cohesió textual. 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 

Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (presa de contacte). 

• Introducció del tema: Saps/Sabies que...?; No sé si ho saps/sabies, però...?; Tens 
pressa...?; Tens un moment...? Per cert...; Sabien vostès que...?; El motiu d’aquesta 
carta...; Em dirigeixo a vostè per...; Ens sap greu comunicar vos... ; En relació a...; A 
continuació tractaré de...; 
• Tematització: Allò que vas dir/deies...; Això que dius... De futbol, n’entens gaire...?

Desenvolupament del discurs 
•Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema
•Coreferència (ús de l’article, pronoms, demostratius; concordança de temps verbals). 
Anàfora, catàfora, dixi: ús anafòric dels pronoms febles (valor possessiu de en, li, els). 
Límits de la pronominalització. Interferències d’altres llengües en la coreferència. Abús 
dels demostratius, dels possessius, de la forma 
•Repetició. Substitució per sinònims ( text molt complex. El document 
incloïa terminologia científica); substitució per hiperònims (El van voler nomenar 
conseller d’Agricultura, però va rebutjar el càrrec); substitució per hipònims (Tenia 
diversos símptomes. La temperatura era molt alta, patia un dolor agut al pit...); 
substitució per proformes lèxiques (Van tractar la congestió del trànsit. El tema era 
molt delicat).
•Reformulació. Paràfrasi i aclariments: Vaja, que...; Total, que...; Més ben dit...; Millor 
dit...; O millor...; O encara millor...; O si voleu...; Si ho preferiu...; Més aviat...; Per 
resumir...; en conclusió...; En definitiva...; En qualsevol cas...; De tota manera…  
•Èmfasi:  És ben cert;  ja ho crec; i tant que, com sí; no és broma; t’asseguro que...; 
Val a dir...; Cal tenir en compte...;  Cal insistir a/en/que; Convé destacar; En efecte; 
Vull ressaltar; És ben trist; Escrius prou bé; Que n’és de maca; Fa tanta/una calor; Sí 
que menja!; Com corre!; Quan de temps!; És petit, petit. 
Expansió del tema
•Exemplificació: .; així...; un exemple pot/podia/podria ser...; Per posar 
un exemple; A tall d’exemple; Com ara; Així, per exemple; Com és ara; Per citar algun 
cas; N’és un bon exemple.

•Al·lusions, referències, cites i evocacions: Pel que fa a..; En relació amb...; Respecte 

a...; Recordem el que...; No oblidem que...; Quant a...; Referent a...; Cal recordar/no 
oblidar que...; Com  (ja) sabem...; Com diu/ha dit/va dir/diria X. 
•Definicions: En el sentit de...; això vol dir/significa que...; Dit d’una altra manera...
•Enumeració, seqüenciació temporal: Per començar; En primer lloc...; A continuació... 
; I no només... sinó (també)...; I fins i tot...; Finalment; Etcètera; Abans de tot...; 
Seguidament...; A continuació...; Tot seguit passo a...; Un cop dit això...; I encara 
podem afegir...; Al seu torn...; En darrer lloc/terme; 
•Reforç. Precisió/matisació: Amb això vull/volia/voldria dir que...; En concret; 
Especialment; En especial; Particularment; Fet i fet; De fet...; En efecte; Efectivament; 
Certament; Per descomptat; De la mateixa manera; Així mateix; Paral·lelament; 
Igualment.
•Contrast: Mentre que; Malgrat això; Malgrat tot; De tota manera; En tot cas; Sigui 
com sigui; Al capdavall; Tot i això, Tanmateix; Ben al contrari; Tot al contrari; Per 
contra; En realitat; Ben mirat; No obstant això; Això no obstant; Tot i això; Així i tot; A 
pesar de; De totes maneres...; Amb tot...; Ara bé; Altrament; Si no; Contràriament; Si 
més no...;  Almenys; Per bé que...
•Conseqüència: Per consegüent; Consegüentment; En/Com a conseqüència. 
• Introducció de subtemes: Com he dit abans...; Tornant a...; Respecte a...; Quant a...; 
Pel que fa a...; No solament... sinó també...; En relació amb... 
•Personalització: Des del meu punt de vista...; Al meu parer...; Honestament...; 
Canvi temàtic
•Digressió: Parlant de + SN; D’altra banda...; Faig un parèntesi...; Ara que dius això...; 

Canviant de tema; Dit d’una altra manera...; Dit en altres paraules...; En qualsevol 
cas.

•Recuperació del tema: Com deia...; Com anava dient...; Com estava dient...; Així 
doncs...; Llavors...; Aleshores...; Doncs bé...; En fi; Ara que ho dius; Allò que deia...; 
Tornant al tema que tractàvem.  
La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
•Addició: En efecte; Efectivament; Certament; Per descomptat; De la manera 
semblant; De la mateixa manera; Igualment; Així mateix; Paral·lelament; I a sobre; 
Inclòs. 
•Contrast: Això no obstant; Al contrari; Amb tot; Ans al contrari; Ara bé; No obstant 
això; Tanmateix; En realitat; De fet; Fet i fet; Ben mirat; En qualsevol cas; En tot cas; Al 
capdavall. 
• Finalitat: A fi que/de; Amb l’objectiu que/de; Per tal que; La finalitat del qual; 
•Causa: A causa de/que; A còpia de; A força de; Atès que; Considerant que; Gràcies 

a/que; Vist que.
•Conseqüència: A conseqüència de; Així és que; Consegüentment; De manera que; 
En/Com a conseqüència; Per aquest fet; Per consegüent. 
•Condició: A condició que; Posat que; 
1.3.3.Conclusió del discurs
•Resum /Recapitulació: Resumint; Breument; (Dit) En poques paraules; En conjunt; 
Globalment; Recapitulant; En síntesi; Comptat i debatut; Ras i curt; Tot plegat...; Al cap 
i a la fi.
• Indicació de tancament textual i tancament textual:  Així que; I per acabar;  I ja està; I 
amb això; Acabem; Ho deixem aquí; Això és tot; En conclusió; Per concloure; I això; I 
això és tot; I bé; Total; En fi...; Gràcies per tot; Molt bé.
1.3.4 Discurs oral: iniciació, manteniment i seguiment (recursos   específics).
•El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Demano la paraula; 
Endavant/Sisplau/Per favor, + N; Mani’m; Mana’m; Què mana; Té la paraula la 
senyora Puig. 
•Paper de la persona interlocutora:
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Demostrar implicació: No fotis, No em diguis, És increïble!; És normal, Ho entenc; Ja 
m’ho imagino; Interjeccions d’incredulitat (Apa!), d’indiferència o resignació (Ves!; Bo), 
d’admiració (Carai!, Ves per on!; Mi-te’l; Mira (que bé); Oidà...; Assentiment (ve-t’ho 
aquí; T’ho diràs. 
Petició de confirmació: M’explico?; Què hi dius?; No sé si s’ha entès.
Recursos dilatoris: ús de mots falca: M’explico?; Oi que m’entens?; En fi... 
Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: En realitat; Realment; Possiblement...
L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. 
1.3.5 La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació. 
•El punt: absència en sigles, símbols, algunes abreviatures, títols, subtítols, rètols, 
datacions, ordinals, al final de càrrecs i noms...
• La coma
Desplaçament dels elements constituents de l’oració.
Enumeracions en combinació amb el punt i coma.
En les el·lipsis.
En la subordinació adverbial.
Absència de coma entre verb i complements.
Per evitar ambigüitats (Qui canta, els seus mals espanta; Qui canta els seus mals, 
espanta).
Entre subjecte i verb en cas que el subjecte sigui molt llarg o complex.
Presència de coma en les duplicacions de constituents de l’oració (Vés-hi d’hora, a 
l’escola). 
Absència de coma en les duplicacions gramaticalitzades (Digues-li al teu pare que 
vingui).
Davant de coordinades adversatives i distributives (M’agraden els pastissos, però no 
en puc menjar).
Vocatius.
•Els dos punts: en documents administratius (Exposo:)
•Els punts suspensius: en omissions de text entre claudàtors.
•El punt i coma: per separar oracions unides per un lligam  lògic; en enumeracions 
complexes; davant de conjuncions adversatives i concessives en oracions llargues.
•Els parèntesis: intercalació d’informació secundària en el discurs (L’escriptor català 
Jordi Puntí (Manlleu, 1967) ha...).
• Les cometes: expressar ironia, col·loquialismes, argot, vulgarismes, eslògans...

2. Textos i àmbits d’ús

2.1. Expressió i interacció oral

2.1.1 Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2 Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3 Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4 Participació en tertúlies i debats. 
2.1.5 Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...) 
2.1.6 Anuncis publicitaris. 
2.1.7 Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen  Internet i les TIC.

2.2. Expressió i interacció escrita

2.2.1.Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes... 
2.2.2.Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina. 
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Demostrar implicació: No fotis, No em diguis, És increïble!; És normal, Ho entenc; Ja 
m’ho imagino; Interjeccions d’incredulitat (Apa!), d’indiferència o resignació (Ves!
d’admiració (Carai!, Ves per on!; Mi te’l; Mira (que bé); Oidà...;  (ve t’ho 
aquí; T’ho diràs. 
Petició de confirmació: M’explico?; Què hi dius?; No sé si s’ha entès.
Recursos dilatoris: ús de mots falca: M’explico?; Oi que m’entens?; En fi... 
Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: En realitat; Realment; Possiblement...
L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. 
1.3.5 La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació. 
•El punt: absència en sigles, símbols, algunes abreviatures, títols, subtítols, rètols, 
datacions, ordinals, al final de càrrecs i noms...
•

Desplaçament dels elements constituents de l’oració.
Enumeracions en combinació amb el punt i coma.
En les el·lipsis.

la subordinació adverbial.
Absència de coma entre verb i complements.
Per evitar ambigüitats (Qui canta, els seus mals espanta; Qui canta els seus mals, 
espanta).
Entre subjecte i verb en cas que el subjecte sigui molt llarg o complex.
Presència de coma en les duplicacions de constituents de l’oració (Vés hi d’hora, a 
l’escola). 
Absència de coma en les duplicacions gramaticalitzades ( li al teu pare que 
vingui).
Davant de coordinades adversatives i distributives (M’agraden els pastissos, però no 
en puc menjar).
Vocatius.
•Els dos punts: en documents administratius (Exposo:
•Els punts suspensius: en omissions de text entre claudàtors.
•El punt i coma: per separar oracions unides per un lligam  lògic; en enumeracions 
complexes; davant de conjuncions adversatives i concessives en oracions llargues.
•Els parèntesis: intercalació d’informació secundària en el discurs (L’escriptor català 
Jordi Puntí (Manlleu, 1967) ha...).
• Les cometes: expressar ironia, col·loquialismes, argot, vulgarismes, eslògans...

2. Textos i àmbits d’ús

2.1. Expressió i interacció oral

2.1.1 Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2 Converses de caràcter formal o semi formal.
2.1.3 Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4 Participació en tertúlies i debats. 
2.1.5 Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...) 
2.1.6 Anuncis publicitaris. 
2.1.7 Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen  Internet i les TIC.

2.2. Expressió i interacció escrita

2.2.1.Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes... 
2.2.2.Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina. 

2.2.3.Formularis de reclamació, comunicats d’accidents o sinistres. 
2.2.4.Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...). 
2.2.5.Prendre apunts i fer resums.  
2.2.6.Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).  
2.2.7.Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...). 
2.2.8.Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen en Internet i les TIC.

2.3. Comprensió oral

2.3.1.Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió. 
2.3.2.Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...).
2.3.3.Discursos, conferències...

2.4. Comprensió escrita

2.4.1.Diaris i revistes.  
2.4.2.Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...).  
2.4.3.Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes. 
2.4.4.Tires còmiques i acudits.
2.4.5.Anuncis publicitaris.
2.4.6.Diccionaris monolingües

2.5. Mediació oral i escrita

2.5.1.Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers... 
2.5.2.Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes. 
2.5.3.Resum d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o relacionats 
amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne. 
2.5.4.Traducció de fragments d’articles de diaris i revistes; de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C. Competència lingüística. 

1. Lèxic i aspectes semàntics

1.1. Repertoris lèxics: reconeixement i utilització adequada (producció i comprensió)   
en els contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.

1.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics, precisió lèxica...). 
Vulgarismes, cultismes i neologismes. Sinònims relacionats amb el registre, amb 
el context i amb el grau d’especialització i de precisió.

1.3. Paraules compostes i derivades. Habilitació.

1.4. Abreviacions. Sigles.

1.5. Interjeccions i onomatopeies.

1.6. Mots transparentes o pròxims. Falsos amics. Interferències lèxiques més 
freqüents (calcs i barbarismes).

1.7. Préstecs i mots d’origen estranger.

1.8. Frases fetes, dites, refranys.
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1.9. Recursos expressius: eufemismes, metàfores, metonímia, comparacions.

2. Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1. El substantiu

2.1.1. Morfologia del substantiu.

• Gènere: per oposició: –o/a (monjo/a); –u/a (ateu/atea); femení en –na, –ina (orfe/ 

òrfena, heroi/ heroïna); masculí en –ot (bruixa/ bruixot, dida/ didot); sense oposició: 
amb sufix –arca, –ma, –ta, –esa. Designació del gènere mitjançant mascle/ femella
(balena mascle).

• Nombre: per oposició: Ø / -s o  Ø / -ns (paraules acabades en vocal tònica sense 
reforç posttònic (p.e. els esquís, els menús); Ø / -os o –s (paraules acabades  en –sc, -
st, -xt, -ig (p.e. texts / textos, disc / discos); sense oposició: –es (atles, ...), –us 

(globus), –os (caos); paraules compostes (comptagotes, milhomes...).
• Grau relatiu: diminutiu (sufixos –ó/ –ona; –í/ –ina) i augmentatiu (sufixos –às/–assa; 
–ot/–ota). 

2.2. Els determinants (morfologia i posició)

2.2.1. Articles.

2.2.2. Demostratius: doble i triple gradació (variants: aqueix/a/os/es). Posposició del 
demostratiu (L’home aquell).
2.2.3. Possessius: qüestions de registre (formes tòniques, reconeixement formes 
cultes llur/s i formes àtones (mon, ma, ton, ta...). Altres posicions del possessiu (El 

cotxe meu; un meu amic; és problema teu...) i  la construcció preposició + substantiu + 
possessiu tònic (a càrrec teu). 

2.2.4. Quantificadors:
• Numerals. Ordinals: sense oposició de gènere (u, dos com a referència o xifra (la fila 

dos, l’u de gener); per oposició de nombre com a substantiu (he tret dos sisos). 
Ordinals: formes específiques per a usos concrets (terç, quint, dècim, vigèsim).

• Altres quantificadors.
Partitius: dos mitjos; tres terços; un desè/ dècim; un centè/ centèsim; un milè/ 
mil·lèsim).

Multiplicadors: triple/a, quàdruple...; una dosi tripla; bessó/ bessona, trigèmins/ 
trigèmina...
Col·lectius: una desena, una quinzena...; solo, duo/ duet, tercet...; octava, dècima..;. 
triangle, pentàgon...; bienni, decenni, quadrimestre, cinquantenari, octogenari...

Indefinits (cert/a/s/es; ambdós, ambdues, tots dos, totes dues; sengles (ús formal)...).
•Casos especials de concordança: tot Barcelona; mig Catalunya)
2.2.5. Altres determinants: aposició (El tanoca del meu cosí, un tros de dona).

2.3. El pronoms (morfologia i posició)

2.3.1.Els pronoms personals 
• Formes tòniques. Presència i absència del pronom personal fort (Jo, tu, ell/a, vostè, 
nosaltres, vosaltres, ells/elles, vostès, vós). Ús de jo/mi darrera de preposicions 
(Parlen de mi; segons jo). El pronom reflexiu sí i els pronoms recíprocs ells  i  elles.

• Formes àtones.
El pronom en amb funció de CN (Les golfes en són plenes).
Els pronoms en i hi en funció de C. Pred. :substantiu o adjectiu (Jo em dic Roser i ma 

mare també se’n diu; S’hi ha tornat molt, de primmirada) i de CC (Fa les coses de 
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Recursos expressius: eufemismes, metàfores, metonímia, comparacions.

Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

El substantiu

Morfologia del substantiu
• Gènere: per oposició: – – ); femení en – –
òrfena, heroi/ heroïna); masculí en – ); sense oposició: 
amb sufix – – – – Designació del gènere mitjançant 

• Nombre: per oposició: Ø /  Ø / (paraules acabades en vocal tònica sense 
reforç posttònic (p.e. els esquís, els menús); Ø / – (paraules acabades  en –

); sense oposició: – –
– ); paraules compostes (comptagotes, milhomes...

• Grau relatiu: diminutiu (sufixos –ó/ – –í/ – ) i augmentatiu (sufixos –às/–
– –

Els determinants (morfologia i posició)

mostratius: doble i triple gradació (variants: ). Posposició del 
demostratiu (L’home aquell).

Possessius: qüestions de registre (formes tòniques, reconeixement formes 
i formes àtones ( ). Altres posicions del possessiu (

cotxe meu; un meu amic; és problema teu...) i  la construcció preposició + substantiu + 
possessiu tònic (a càrrec teu

Quantificadors:
• Numerals. Ordinals: sense oposició de gènere  com a referència o xifra (

l’u de gener); per oposició de nombre com a substantiu (he tret dos sisos
Ordinals: formes específiques per a usos concrets (terç, quint, dècim, vigèsim
• Altres quantificadors.
Partitius: dos mitjos; tres terços; un desè/ dècim; un centè/ centèsim; un milè/ 
·lèsim

Multiplicadors: triple/a, quàdruple... una dosi tripla; bessó/ bessona, trigèmins/ 
trigèmina...
Col·lectius: una desena, una quinzena...; solo, duo/ duet, tercet...; octava, dècima..;. 
triangle, pentàgon...; bienni, decenni, quadrimestre,
Indefinits ( ambdós, ambdues, tots dos, totes dues (ús formal)
•Casos especials de concordança: 

Altres determinants: aposició (El tanoca del meu cosí, un tros de do

El pronoms (morfologia i posició)

2.3.1.Els pronoms personals 
• Formes tòniques. Presència i absència del pronom personal fort (Jo, tu, ell/a, vostè, 
nosaltres, vosaltres, ells/elles, vostès, vós). Ús de /  darrera de preposicions 

. El pronom reflexiu sí i els pronoms recíprocs 
• Formes àtones.
El pronom amb funció de CN (Les golfes en són plenes
Els pronoms hi en funció de C. Pred. :substantiu o adjectiu (
mare també se’n diu; S’hi ha tornat molt, de primmirada) i de CC (

qualsevol manera, sempre les hi ha fetes).

El pronom en en funció de Subj. (Fa deu anys que no els veig, o potser en fa dotze i 
tot).

Valor possessiu de li i els i en (Li sóc padrí).
Emfàtic en en funció d’Atrib. o C.Pred. (Que n’és de soca).

Casos especials de pronominalització amb en i hi (En sé molt, d’esquiar; Hi estic a 
favor, d’aquesta opinió).

Pronom el/la/els/les com a atribut (adjectiu o nom), amb verbs copulatius estar, ser, 

semblar (El Manel és aquell noi o no l’és).
Combinacions de dos i tres pronoms segons el registre (Els els/els hi).

2.3.2. Els relatius
• Invariables: preposició + què/ qui + frase de relatiu; relatiu neutre: la qual cosa/ cosa 
que + frase de relatiu.
• Variables: el/ la qual els/les quals + frase de relatiu; prep. + el/la qual els/les quals +
frase de relatiu; relatiu possessiu: Subst. + del/ de la qual dels/ de les quals + frase de 
relatiu.
• Redundància del pronom relatiu i el pronom àton amb la mateixa funció en frases 
col·loquials (Vaig parlar amb aquella noia que li havien pres la bossa).

2.3.3.Els determinants com a pronoms (possessius, demostratius, quantitatius, 
indefinits). Indefinits: (un) hom, quelcom (ús formal)

2.4.L’adjectiu 

2.4.1. Tipus d’adjectius.
2.4.2. Morfologia de l’adjectiu.
• Gènere: per oposició: -leg/ -loga (anàleg/ anàloga) i -os/ -es.
• Nombre: per oposició Ø / -os o –s, paraules acabades en –sc, -st, -xt, -ig (boig/boigs 

o bojos).

• Grau positiu relatiu: diminutiu (sufixos –ó/ -ona; -í/ -ina) i augmentatiu (sufixos  -às/-
assa; -ot/-ota). Altres (-enc/-enca; -ós/-osa).

2.4.3. Posició de l’adjectiu: restriccions de posició (adjectius de relació: una placa 
solar). Seqüències d’adjectius qualificatius dins del sintagma adjectival: Art. (el)+ Adv. 
(més/ menys) + N + Adj. (el més endreçada possible)
2.4.4. Concordança
• De l’adjectiu que afecta més d’un substantiu o de diversos adjectius que afecten un 
substantiu
• No concordança dels adjectius compostos i el substantiu (unes parets blau clar).

2.5.El verb

2.5.1. Tipus de verbs. 
• Zeroargumentals  (ploure; nevar...)
•Monoargumentals (caminar; passejar...)
•Biargumentals (mirar; estimar...)
• Triargumentals (prometre; regalar...)
2.5.2. Formes no personals. 
• Gerundi d’anterioritat, de simultaneïtat i les formes tot + gerundi.
• Participis regulars i irregulars en les tres conjugacions. Formes irregulars: 

terminacions irregulars diverses en el participi (entès, resolt, establert...). El 

complement predicatiu: concordança amb el subjecte i el verb. Concordança del 
participi del perfet d’indicatiu amb el pronom de CD (L’has llegida, aquesta novel·la?; 
N’havien vistes moltes).

2.5.3. Morfologia del verb segons les conjugacions. Variants geogràfiques 
(treure/traure), de registre (tindre/tenir; vindre/venir) i interferències d’altres llengües.

2.5.4. Temps i aspecte
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Temps

• Expressió de passat: present d’indicatiu, passat simple, plusquamperfet d’indicatiu, 
perfet de subjuntiu, imperfet de subjuntiu, plusquamperfet de subjuntiu, passat anterior, 
passat anterior perifràstic.
•Expressió de futur: futur perfet, condicional, condicional compost.
• Imperatiu: formes truncades col·loquials (digue’m).
Aspecte
• Perfectiu: passat simple, perfet de subjuntiu, plusquamperfet d’indicatiu i de 
subjuntiu, passat anterior, passat anterior perifràstic, futur perfet i condicional compost
• Incoatiu: anar (imperfet d’indicatiu) a + infinitiu
• Iteratiu: prefix re + V

2.5.5.Modalitat (perífrasis verbals).
• Factualitat: passat simple, plusquamperfet d’indicatiu, passat anterior, passat anterior 
perifràstic.
•Necessitat: Caldre (present, futur, passat perifràstic) + present de subjuntiu; caldre 
(condicional, passat perifràstic, pretèrit perfet d’indicatiu) + imperfet de subjuntiu: 
pronom personal + caldre + infinitiu (ara et cal treballar de valent).
•Obligació: Hauria d’haver + infinitiu, Hauria hagut de + infinitiu, Tenir de + infinitiu.
•Permís: fer res (condicional) + que + imperfet de subjuntiu; condicional (em deixaries 
fumar ?)
•Possibilitat: Potser; A la millor; Vejam si; A veure si + indicatiu; Pot ser que + 
subjuntiu.
•Prohibició: No + imperfet de subjuntiu (+pas).
•Voluntat: Voler /  (present, futur, passat perifràstic) + que + present de subjuntiu;  
Voler (condicional, passat perifràstic, pretèrit perfet d’indicatiu) + que + imperfet de 
subjuntiu; decidir...(de) + infinitiu.
2.5.6.Veu (activa i passiva).
•Passiva perifràstica amb verb ser (L’escola ha estat inaugurada pel conseller). 
Limitacions de l’oració passiva i ús de l’oració passiva reflexiva.

2.6 Les preposicions

2.6.1.Formes (simples i compostes) contra, malgrat, excepte, llevat, tret, fins a... i

locucions preposicionals: a fi de, arran de, d’ençà de, en lloc de, gràcies a, com a, 
quant a, pel que fa a ....
2.6.2.Funcions de les preposicions i locucions preposicionals.
De ponderació: fins (Fins ells volien anar-hi).
De causa: arran de.

De finalitat: a fi de,  de cara a, per tal de.
De mitjà: a través de, mitjançant.
De tema: quant a, pel que fa a, respecte a.

De concessió: malgrat, tot i, a pesar de, a desgrat de.
Introductores de complements d’adjectius: buit de continguts.

Introductora de CD: Verb transitiu + (de) (He decidit (de) marxar dos dies abans); CD 
format per el/la/els/les qual/s (Avui han arribat dos nous professors, als quals han
nomenat com a substituts); CD recíproc (Ajudeu-vos els uns als altres); CD anteposat 
(A la Rosa, tothom l’estima).
Introductora de Subj. (Em fa por (de) perdre’m).
Introductora de C. Pred. (El tenen pel ximplet del poble).
Introductora de C. Agent (Ha estat acceptat pel Parlament en ple).
Introductora de CC: N (a) + Art. (el) + Adv. (millor, pitjor, màxim, mínim) + Prep. + Adv. 
(al màxim d’aviat); N + participi o gerundi (en acabat); N + Pron. Personal (Parlen de 
mi però/ malgrat/ llevat de/ segons  jo…).
2.6.3.Estructura del sintagma preposicional.
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• Expressió de passat: present d’indicatiu, passat simple, plusquamperfet d’indicatiu, 
perfet de subjuntiu, imperfet de subjuntiu, plusquamperfet de subjuntiu, passat anterior, 
passat anterior perifràstic.
• ió de futur: futur perfet, condicional, condicional compost.
• Imperatiu: formes truncades col·loquials (digue’m).
Aspecte
• Perfectiu: passat simple, perfet de subjuntiu, plusquamperfet d’indicatiu i de 
subjuntiu, passat anterior, passat anterior perifràstic, futur perfet i condicional compost
• Incoatiu: (imperfet d’indicatiu) + infinitiu
• Iteratiu: prefix 

2.5.5.Modalitat (perífrasis verbals).
• Factualitat: passat simple, plusquamperfet d’indicatiu, passat anterior, passat anterior 
perifràstic.
•Necessitat: (present, futur, passat perifràstic) present de subjuntiu; 
(condicional, passat perifràstic, pretèrit perfet d’indicatiu) + imperfet de subjuntiu: 
pronom personal + + infinitiu ( ).
•Obligació: uria d’haver + infinitiu, Hauria hagut de + infinitiu, + infinitiu.
•Permís: (condicional) + que + imperfet de subjuntiu; condicional (em deixaries 
fumar ?)
•Possibilitat: Potser; A la millor; Vejam si; A veure si + indicatiu;  + 
subjuntiu.
•Prohibició: + imperfet de subjuntiu (+ ).
•Voluntat: Voler /  (present, futur, passat perifràstic) + present de subjuntiu;  
Voler (condicional, passat perifràstic, pretèrit perfet d’indicatiu) + + imperfet de 
subjuntiu; ) + infinitiu.
2.5.6.Veu (activa i passiva).
•Passiva perifràstica amb verb ser (L’escola ha estat inaugurada pel conseller). 
Limitacions de l’oració passiva i ús de l’oració passiva reflexiva.

2.6 Les preposicions

2.6.1.Formes (simples i compostes) tra, malgrat, excepte, llevat, tret, fins a... 
locucions preposicionals: a fi de, arran de, d’ençà de, en lloc de, gràcies a, com a, 

2.6.2.Funcions de les preposicions i locucions preposicionals.
De ponderació: fins ( hi).
De causa: 
De finalitat: 
De mitjà: a través de, mitjançant.
De tema: 
De concessió: malgrat, tot i,
Introductores de complements d’adjectius: 
Introductora de CD: Verb transitiu + (de) (He decidit (de) marxar dos dies abans); CD 
format per el/la/els/les qual/s (Avui han arribat dos nous professors, als quals han
nomenat com a substituts); CD recíproc (Ajudeu ); CD anteposat 
(A la Rosa, tothom l’estima).
Introductora de Subj. (Em fa por (de) perdre’m).
Introductora de C. Pred. (El tenen pel ximplet del poble).
Introductora de C. Agent (Ha estat acceptat pel Parlament en ple).
Introductora de CC: N ( ) + Art. ( ) + Adv. (millor, pitjor, màxim, mínim) + Prep. + Adv. 
(al màxim d’aviat); N + participi o gerundi ( ; N + Pron. Personal (
mi però/ malgrat/ llevat de/ segons  jo…).
2.6.3.Estructura del sintagma preposicional.

Caiguda de preposició darrere construccions verbals, substantius, adverbis, locucions 
preposicionals, davant de l’oració subordinada completiva substantiva (M’has 
convençut que no s’hi ha de posar pals a les rodes; L’interès que la proposta tingui 
viabilitat és explicable; Sóc conscient que les presons són necessàries; 
Independentment que se sàpiga o no, ho penso fer; Avisa’l, abans que no caigui). 
No caiguda de la preposició davant d’oració interrogativa indirecta total o parcial (No 
estic segura de si ho sabré fer/ de què cal fer). 
Canvi de preposició amb i en per la preposició a davant d’infinitiu, darrere de verbs i 
adjectius (Una persona interessada a ascendir; S’ha entestat a fer-ho bé).

2.7.Els adverbis 

2.7.1.Tipus d’adverbis i locucions adverbials (per significat o funció).  
De temps: alhora, anit, enguany, mentrestant, l’endemà, a hores d’ara,  a mitjan, ara 
com ara, d’aleshores ençà, d’ara endavant, de cop i volta...
De lloc: arreu, daltabaix, enllà, ençà, pertot, a tocar,  de dalt/ baix... estant...
De mode: alhora, alt, baix, arran, arreu, corrents, debades, fort, fluix, a bastament, a 
cau d’orella, a frec, d’esquitllada...
De grau quantitatiu: almenys, solament, prou, pla, a més de, ben bé, d’allò més, de 
valent, pel cap alt/baix...
D’afirmació: prou, del cert, de ben segur, per descomptat, sens dubte, evidentment...
De dubte: qui sap, tal vegada, tal volta...
De simultaneïtat: mentre, mentrestant, al mateix temps, alhora…
De direcció: enlaire, endavant, endarrere, enrere, endins, enfora, més enllà…
D’unicitat: tan sols, solament…
Usos no negatius optatius de l’adverbi no (pas) (Em fa por que no l’enredin; És més 
eixerida que (no pas) ell). 
Modificació del S. Prep. (exactament/ més o menys/ només/ justament/ precisament.. 
al costat de...).
2.7.2. Posició dels elements dintre de sintagma adverbial.
•Seqüència d’adverbis en –ment (Van desallotjar l’edifici ràpidament i eficaçment/ 
ràpidament i eficaç).

L’oració

2.8.L’oració simple

2.8.1.Estructura de l’oració
• Declarativa afirmativa i negativa.
• Interrogativa: usos positius de cap, gens, enlloc, mai, ningú i res; ús de la partícula 
pas (No tens pas ganes d’anar a fer un volt).
• Exclamativa
Que + Atrib. [en] + V,+ Atrib. [de + Adj]! (Que n’arriba a ser, de soca!).
Atrib. [Que + Adj/ Adv] + (que) + V (+ Suj.)! (Que lluny que és!).
CC [Que + Adj/ Adv] + (que) + V (+ Suj.)! (Que bé que va!).
CD [Quin/a/s/es + Sust./ Quant/a/s/es + Sust. més/ tan + Adj].+ (que).
• Altres construccions amb Sí que...; Prou que...; Poc que...; construccions amb rai, 
pla (Tu rai,(que) ho saps!).

• Imperativa
Que + present de subjuntiu.
Uso de la partícula pas (p.e. No hi entressis pas!)
2.8.2.Modificacions de l’estructura: complements pronominalitzats per pronoms clítics. 
Posició: proclítics i enclítics. 
Ordre de pronoms clítics en combinacions binàries i ternàries. Combinacions, 
incompatibilitats i transformacions de pronoms (canvi de l’ordre dels pronoms en les 
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combinacions de li i els CI amb pronoms de CD de 3a persona).

2.8.3.Concordances
Subjecte i verb en  oracions passives pronominals i quan el subjecte és un substantiu 
col·lectiu. 
2.8.4.La negació
•Doble negació (Ningú (no) ho sap).
•Ús de la partícula pas.
•Negació externa Poc(a); pla; No que.

2.9.L’oració composta

2.9.1.La subordinació
• Oracions subordinades substantives:
D’infinitiu: Opcionalitat de la preposició en funció de Subjecte, Atribut i CD: Em fa por 
(de) perdre’m; Ho he sentit (a) dir; La seva dèria és sempre (de) fer les coses 
complicades. Ús de per o a per modificar el pronom res (No tinc res a/per fer; No hi té 
res a veure).

Introduïdes per la conjunció que o per nexes interrogatius o exclamatius en funció de 
subjecte, atribut, CD (estil indirecte: canvis de temps verbals i dels elements díctics; 
amb constituent dislocat: El teu germà no sap el sofà on el vol; amb truncament: Em 

volia dir una cosa però ara no recorda què); en funció de C.Règ. (Estic d’acord que 
siguis tu el delegat); C.Pred. (Tinc una gana que no m’hi veig); concordança en la 
subordinació: V (Oració Principal) i V (Oració subordinada substantiva): amb temps de 
present, passat, futur, correlació formal i correlació de sentit; ús del subjuntiu en frases 
negatives subordinades substantives.

Aposició mitjançant oració completiva substantiva (El fet que en Joan no vingui; la idea 
que la Terra és plana...)
• Oracions subordinades adjectives de relatiu:(explicatives i especificatives). 
puntuació)
•Oracions subordinades substantives de relatiu: modificació de l’adjectiu: Estic 
orgullós del que m’acabes de dir; modificació del substantiu: Aquesta desconfiança en 
qui t’ha ajudat fins ara no és normal; modificació de l’adverbi: Independentment del 
que em dius, ho penso fer; alternança els que/els qui.
En frases exclamatives: Quin text més difícil que ens va donar ahir!; És increïble la 
gentada que hi ha!.
•Oracions subordinades adverbials:
D’oposició: ara, altrament, sinó que, així i tot, no obstant això, amb tot, mentre que, ara 
bé, que.

Concessives: malgrat que, per bé que.
Comparatives: tal... com, més del que, menys... que, menys... del que, com més...més, 
com menys... menys.
Condicionals (correlació de temps verbals): mentre, sempre que, posat que, llevat que, 
tret que... La condicional d’hipòtesi de passat (Si + plusquamperfet de subjuntiu, + 
condicional compost: Si hagués sabut com fer-ho, t’hauria ajudat). Usos positius de: 

cap, gens, enlloc, mai, ningú i res, en la condició.
Causals: atès que, ja que, vist que, que. 
Finals: a fi que, per tal que.
Consecutives: doncs, de manera que, per tant, que, tan... que, tant... que, talment que.
Temporals: 

Simultaneïtat: així que, mentre/ mentrestant, al mateix temps que + oració en present o 
imperfet d’indicatiu; oració subordinada de gerundi; tot/ bo i + gerundi; en/ al + infinitiu; 
oració principal + que + imperfet de indicatiu (Vaig arribar que ja era fosc).

Anterioritat; fins a + infinitiu.
Posterioritat: després que, des que, un cop, així que, tan aviat com, a penes, tot just, 
només (de), d’ençà (mateix) que...
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s i quan el subjecte és un substantiu 
col·lectiu. 
2.8.4.La negació
•Doble negació (Ningú (no) ho sap
•Ús de la partícula pas.
•Negació externa Poc(a); pla; No que.

2.9.L’oració composta

2.9.1.La subordinació
•

D’infinitiu: Opcionalitat de la preposició en funció de Subjecte, Atribut i CD: Em fa por 
(de) perdre’m; Ho he sentit (a) dir; La seva dèria és sempre (de) fer les coses 
complicades. Ús de per a per modificar el pronom res (No tinc res a/per fer; No hi té 
res a veure
Introduïdes per la conjunció que per nexes interrogatius o exclamatius en funció de 
subjecte, atribut, CD (estil indirecte: canvis de temps verbals i dels elements díctics; 

El teu germà no sap el sofà on el vol; amb trunc
volia dir una cosa però ara no recorda què); en funció de C.Règ. (Estic d’acord que 
siguis tu el delegat); C.Pred. (Tinc una gana que no m’hi veig); concordança en la 
subordinació: V (Oració Principal) i V (Oració subordinada substantiva): amb te
present, passat, futur, correlació formal i correlació de sentit; ús del subjuntiu en frases 

Aposició mitjançant oració completiva substantiva (El fet que en Joan no vingui; la idea 
que la Terra és plana...
• ions subordinades adjectives de relatiu:(explicatives i especificatives). 
puntuació)
•Oracions subordinades substantives de relatiu: modificació de l’adjectiu: Estic 
orgullós del que m’acabes de dir; modificació del substantiu: Aquesta desconfiança en 
qui t’ha ajudat fins ara no és normal; modificació de l’adverbi: Independentment del 
que em dius, ho penso fer; alternança els que/els qui
En frases exclamatives: Quin text més difícil que ens va donar ahir!; És increïble la 
gentada que hi ha!
•

D’oposició ara, altrament, sinó que, així i tot, no obstant això, amb tot, mentre que, ara 
bé, que

malgrat que, per bé que.
tal... com, més del que, menys... que, menys... del que, com més...més, 

com menys... menys.
Condicionals (correlació de temps verbals): mentre, sempre que, posat que, llevat que, 
tret que... La condicional d’hipòtesi de passat ( + plusquamperfet de subjuntiu, + 

Si hagués sabut com fer ho, t’hauria ajudat .
cap, gens, enlloc, mai, ningú i res, en la condició.

: atès que, ja que, vist que, que. 
a fi que, per tal que.

doncs, de manera que, per tant, que, tan... que, tant... que, talment que.

Simultaneïtat: així que, mentre/ mentrestant, al mateix temps que + oració en present o 
imperfet d’indicatiu; oració subordinada de gerundi; tot/ bo i + gerundi; en/ al + infinitiu; 
oració principal + que + imperfet de indicatiu (Vaig arribar que ja era fosc
Anterioritat; fins a + infinitiu.
Posterioritat: després que, des que, un cop, així que, tan aviat com, a penes, tot just, 
només (de), d’ençà (mateix) que

Interval: entre que ... i que ...; des que/ d’ençà que ... fins que ...
Modals: com, així com, com si, segons com, segons que, tal com, sense que...
2.9.2. La coordinació
Oracions copulatives: així com; concordança de verb i subjecte múltiple.
• Oracions juxtaposades. 
•Oracions adversatives: però desplaçat, sinó, no obstant això, tanmateix, altrament, 
mentre que…
•Oracions distributives: ara... ara, mig... mig, no només/solament... sinó (que)...

3. Ortografia i aspectes gràfics

3.1. Ús dels caràcters en les seves diverses formes (majúscules, minúscules, cursiva, 
etc.). Ús de la majúscula en casos especials (topònims amb article, títols d’obres de 
creació, noms de seccions, departaments, institucions, dates...).

3.2. Representació gràfica de fonemes i sons
3.2.1. El sistema vocàlic.
•Ortografia <a/e> (verbs amb doble arrel: jeure/ jaure; verbs amb alternança en el 
radical; paraules compostes; paraules cultes; paraules d’una mateixa família amb arrel 
diferent).
•Ortografia <o/u> (verbs amb alternança en el radical; paraules d’una mateixa família 
amb arrel diferent surto/sortim, vulguem/volgués).

3.2.2. El sistema consonàntic
•Alteracions ortogràfiques en el substantiu, en l’adjectiu i en el verb (j/g, ç/c, c/q...).

•Ortografia de <b> / <v>, <l> / <l·l>, <ll>, <h>, <s>, <ss>, <ç>, <z>, <tg>. Casos de 

variació de sons consonàntics en pseudoderivats (moviment/ mòbil; núvol; nebulós...).

• Duplicació de <c>, <g> (addicció, adduir, accepció, suggerir).
• Ortografia de [s] intervocàlica darrere de prefixos (fotosíntesi; resseguir); al 

començament del segon element de paraules compostes (para-sol); utilització de la 
grafia <sc> (escissió, ressuscitar)
• Utilització de diferents grafies per representar [m] (àmfora, impremta, assumpte, 
somnàmbul, emmalaltir).

3.3. Ortografia de  paraules estrangeres.

3.3.1. Reforç en <e> de paraules que comencen per <s> aspirada (espot, esquaix).

3.3.2. Accentuació dels estrangerismes no adaptats (apartheid, per càpita...).
3.3.3. Conservació o adaptació de les grafies <w>, <k>, <y> (kiwi/vàter; vodka/estoc; 
whisky/hoquei); admissió de las formes en <k> dels derivats de quilo (quilòmetre, 
kilòmetre).

3.4. Signes ortogràfics (accent, apòstrof, dièresi, guió...).

3.4.1.Accent gràfic. Casos especials.
• L’accent en adverbis acabats en –ment.

• L’accent en les paraules compostes amb guió i sense guió.
•Accents diacrítics.
3.4.2. Dièresi. Casos especials.
•Dièresi en síl·laba àtona per marcar hiatus (homogeneïtat, diürètic...) i en cultismes 
derivats acabats amb los sufixos -tat, -al, -itzar (fluid/ fluïdesa).

•Dièresi en formes verbals d‘ús poc freqüent.
•Supressió de la dièresi en les terminacions llatines -us, -um; en paraules compostes, 
en paraules amb prefix i en paraules amb els sufixos -isme, -ista.

3.4.3.Apòstrof
Apostrofació i no apostrofació en casos especials (sigles, diftongs, paraules 
estrangeres, títols d’obres, entitats o topònims amb article, combinacions binàries i 
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ternàries de pronoms àtons, formes col·loquials de les combinacions pronominals i del 
lligam entre pronoms i verb).
3.4.4. Guió
• Ús del guió entre el verb i les formes pronominals en posicions enclítiques de 
combinacions binàries i ternàries. Casos especials.
•Ús del guió en paraules compostes.
•Ús del guió com a recurs sintàctic (relació qualitat-preu).

3.5. Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia.

3.5.1.Dígrafs separables e inseparables, diftongs.
3.5.2.Separació de paraules compostes.
3.5.3.Canvi del punt de la <l·l> pel guió.
3.5.4.Separació de paraules amb apòstrof.

3.6.Altres fenòmens ortogràfics

3.6.1.Contracció de preposicions i articles. Casos especials (seguits de títols d’obres, 
entitats o topònims amb article).

3.7.Els signes de puntuació.

3.8.Abreviatures.

3.9.Sigles.

4. Fonètica i fonologia

4.1.Sons i fonemes vocàlics: combinacions. Diftongs decreixents i creixents 
(pronunciació dels verbs en present acabats en –iar; pronunciació de les formes 
rizotòniques de l’imperfet d’indicatiu). Triftongs: consonantització de [u], [i]: [ω], [ϕ].
Hiatus.
4.2.Sons i fonemes consonàntics: agrupacions.

4.3.Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, 
palatalització, nasalització, alternança  vocàlica, emmudiments...). Processos 
fonològics de paraules estrangeres i de paraules que en llengües properes es 
pronuncien de manera diferent.

4.4.Accent, ritme i entonació; patrons tonals d’elements lèxics aïllats. Accentuació de 
paraules cultes (medul·la, consola...); doble possibilitat d’accentuació (poliedre/ 
políedre, pèrit/ perit...) i paraules estrangeres.

4.5.Accent, ritme i entonació; patrons tonals de l’oració.
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ternàries de pronoms àtons, formes col·loquials de les combinacions pronominals i del 
lligam entre pronoms i verb).
3.4.4. Guió
• Ús del guió entre el verb i les formes pronominals en posicions enclítiques de 
combinacions binàries i ternàries. Casos especials.
•Ús del guió en paraules compostes.
•Ús del guió com a recurs sintàctic (relació qualitat preu).

3.5. Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia.

3.5.1.Dígrafs separables e inseparables, diftongs.
3.5.2.Separació de paraules compostes.
3.5.3.Canvi del punt de la < · > pel guió.
3.5.4.Separació de paraules amb apòstrof.

3.6.Altres fenòmens ortogràfics

3.6.1.Contracció de preposicions i articles. Casos especials (seguits de títols d’obres, 
entitats o topònims amb article).

3.7.Els signes de puntuació.

3.8.Abreviatures.

3.9.Sigles.

4. Fonètica i fonologia

4.1.Sons i fonemes vocàlics: combinacions. Diftongs decreixents i creixents 
(pronunciació dels verbs en present acabats en –iar; pronunciació de les formes 
rizotòniques de l’imperfet d’indicatiu). Triftongs: consonantització de [u], [i]: [ω], [ϕ].
Hiatus.
4.2.Sons i fonemes consonàntics: agrupacions.

4.3.Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, 
palatalització, nasalització, alternança  vocàlica, emmudiments...). Processos 
fonològics de paraules estrangeres i de paraules que en llengües properes es 
pronuncien de manera diferent.

4.4.Accent, ritme i entonació; patrons tonals d’elements lèxics aïllats. Accentuació de 
paraules cultes (medul·la, consola...); doble possibilitat d’accentuació (poliedre/ 
políedre, pèrit/ perit...) i paraules estrangeres.

4.5.Accent, ritme i entonació; patrons tonals de l’oració.

Espanyol per a persones estrangeres

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure processos; afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú; 
conjecturar; expressar una creença; expressar escepticisme; formular hipòtesis sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs; objectar; predir; suposar; valorar un fet com 
a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent o com a versemblant.

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat.

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; acceptar o negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que algú 
faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, aconsellar, 
desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; demanar, 
donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar autorització; 
restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, alertar; 
amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, dissuadir; 
expressar el desig que algú faci alguna cosa; prevenir algú en contra d’alguna cosa o 
d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar 
alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració: decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació, vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; 
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convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure 
l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; 
donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres d’interès;
lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2.  Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4. Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal
• familiar

2.5.  Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 

• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context. 
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Relació del text amb la situació de comunicació. 

Identificació i/o selecció de:
1.1.1. Els indicis situacionals (lloc, canal, destinataris, persones interlocutores i relació 
entre ells) i la intenció comunicativa.
• Altres indicis (gestualitat, elements icònics i visuals com a suport del text).
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format.
1.1.4. Varietat i registre:
• Llengua oral i llengua escrita. Les diferències d’ús entre el codi oral i l’escrit
• Els registres formal, informal i estàndard.
1.1.5. Tema: enfocament i contingut. Selecció de les idees principals i secundàries.

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.

      1.2.2. Estructuració del contingut.
Ordenació lògica de les idees.

      1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual. 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 

Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi, d’acord amb 
els objectius d’aquest nivell

1.3.1. Inici del discurs. Mecanismes iniciadors (presa de contacte): Señoras y señores;
i fórmules per iniciar cartes: Distinguidos señores: Estimado compañero:
• Introducció del tema: No sé si lo sabes, pero...; Por cierto; El motivo de esta carta...; 

En relación a.

• Tematització: Esto que dices; lo que te propuso Carlos...
1.3.2. Desenvolupament del discurs.
• Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema.

• Correferència anafòrica i catafòrica
Ús d’articles, pronoms, demostratius, possessius, quantificadors, adverbis i 
concordança de temps verbals. 
• Repetició: sinónims, antònims, hipernònims, hipònims, camps lèxics.
• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: Mejor dicho; dicho de otro modo; me parece 

que no me he explicado bien, lo que yo quería decir es que.

• Èmfasi: Claro que sí; ya lo creo.
Expansió del tema
• Exemplificació: Para poner un ejemplo...; a modo de ejemplo..., para citar un caso.

• Al·lusions, referències, cites i evocacions: En relación con..., respecto a..., en cuanto 
a ...; como dice...; hay que recordar que.

• Definicions: Esto significa que.

• Enumeració, seqüenciació temporal: En primer lugar; primero, segundo, después, a 

continuación; por último, para terminar. 
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• Reforç. Precisió / matisació: En concreto, especialmente, dicho de otra manera; con 

esto quiero decir. 

• Contrast: Mientras que; a pesar de eso; no sólo... sino que...; sin embargo, por el 
contrario.

• Causa: Debido a; ya que.

• Conseqüència: Por consiguiente; en consecuencia.
• Introducció de subtemes: Por otra parte, además; con respecto a; volviendo a lo que 

decíamos antes.

• Personalització: Desde mi punto de vista...; a mi modo de ver; sinceramente.

Canvi temàtic
• Digressió: Por cierto, hago un paréntesis; ya que dices esto.

• Recuperació de la paraula: Como decía;  así pues;  bien, entonces; volviendo al tema.

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals
• Addició: Además, asimismo; así como.

• Contrast: Sin embargo; no obstante; mientras que; por el contrario.
• Finalitat: A fin de (que); con el objeto de (que); con tal de (que).
• Causa: A causa de (que); debido a; gracias a.

• Conseqüència: A consecuencia de; por consiguiente.

• Condició: A condición de que.
1.3.3. Conclusió del discurs
•Resum /Recapitulació: Resumiendo; en pocas palabras; en síntesis, para concluir, en 

conclusión.
•Indicació de tancament textual i tancament textual: Así que; y para acabar; 

finalmente; pues bien, lo dejamos aquí; y esto es todo,  gracias por la atención.

1.3.4. Discurs oral: iniciació i manteniment  (recursos   específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Perdona que te interrumpa pero; 
Bueno, a mí me gustaría decir que; con relación a lo que tú dices; Sí, claro, dime, 

dime.

• Paper de la persona interlocutora.
Demostració d’implicació: Sí,  claro, No hombre, no, Sí, ya lo entiendo, ya.

Incredulitat:¡Anda!; Indiferència o resignació: Bueno, mira. Admiració: Caramba, ¡quién 

lo diría!, ¡Es increíble!
Petició de confirmació: ¿Me explico?; No sé si me he explicado bien; ¿A ti qué te 

parece?

Recursos dilatoris: Bueno, no sé, a ver, en fin.

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: Bueno, yo no quería decir eso; lo que 
yo quería decir es que; en realidad; realmente; a lo mejor.

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2. Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3. Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4. Participació en tertúlies i debats. 
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...) 
2.1.6. Anuncis publicitaris. 
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2.1.7. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix en  Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1. Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes... 
2.2.2. Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina. 
2.2.3. Formularis de reclamació, comunicats d’accidents o sinistres. 
2.2.4. Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...). 
2.2.5. Prendre apunts i fer resums.  
2.2.6. Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).  
2.2.7. Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...). 
2.2.8. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen en Internet i les 
TIC.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió.
2.3.2. Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...).
2.3.3. Discursos, conferències...

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Diaris i revistes.
2.4.2. Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...).
2.4.3. Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes.
2.4.4. Tires còmiques i acudits.
2.4.5. Anuncis publicitaris.
2.4.6. Diccionaris monolingües

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers... 
2.5.2. Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes. 
2.5.3. Resum d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o relacionats 
amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne. 
2.5.4.Traducció de fragments d’articles de diaris, revistes, de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C.  Competència lingüística. 

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics relacionats amb una àmplia gamma de temes generals, concrets 
i abstractes, i amb els àmbits de la vida quotidiana, que es refereixen als objectius 
d’aquest nivell.
1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics). Vulgarismes, argot d’ús 
freqüent, cultismes i neologismes.
1.3.  Paraules compostes i derivades. Formació de paraules per derivació. Prefixos i 
sufixos.
1.4.  Abreviacions, símbols i sigles.
1.5.  Interjeccions i onomatopeies.
1.6.  Frases fetes més freqüents.
• Amb pronoms sense referent (dárselas de...; pasarlas canutas).
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1.7.  Dites i refranys més freqüents.

2. Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu

• Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi, d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell.
2.1.1. Tipus de substantius.
2.1.2. Morfologia del substantiu.
• Gènere i nombre. Casos especials. 
• Substantius de doble gènere. 
• Concordança ad sensum.

2.2.  L’adjectiu

• Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats en  el nivell intermedi, d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell.
2.2.1. Prefixació d’adjectius.
2.2.2. Anteposició i posposició de l’adjectiu. Usos de l’anteposició en el llenguatge 
periodístic i poètic. Canvis de significat segons la posició.
2.2.3. Substantivació de l’adjectiu. Ús de l’article determinat i del neutre lo.

2.2.4. Concordances especials.
2.2.5. Concordança ad sensum.

2.2.6. Canvis de funció de l’adjectiu: substantivació, usos adverbials...
2.2.7. Gradació del adjectiu lo + adjectiu (que): funcionament i concordança.

2.3.  Els determinants

• Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi, d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell
2.3.1. Articles.

• Usos dels articles definits i indefinits i les regles de presència/absència.
• L’article neutre: valors i usos.
• Substantivació d’adjectius, adverbis i verbs.
2.3.2. Demostratius

• Oposicions entre tots ells: usos deíctics, discursius i anafòrics.
• Posposició dels deíctics i diferents valors. 
• Locucions amb demostratius.

2.3.3. Possessius

• Combinació de possessius amb altres determinants: possessius/articles
• Usos de propio.

• Locucions amb possessius.
2.3.4. Indefinits 

• Cualquiera i combinació amb altres indefinits. Usos.
• Usos de: cierto, demás, varios, tal, tales.

2.3.5. Quantificadors

• Algo.
• Algo de/nada de i construccions partitives.
2.3.6. Numerals: ordinals, multiplicatius, partitius, distributius, col·lectius i romans.
• Sufixes en –ena.

• Concordança amb posposició i anteposició.
• Numerals i articles. 
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2.3.7. Referir-se a un substantiu ja identificat a través de l’ús d’articles, demostratius, 

possessius i indefinits sense substantiu.

2.4. Els pronoms

• Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi, d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell.
2.4.1. Pronoms personals subjecte:
• Usos especials de pronoms subjectes (tercera persona per primera en textos 

formals,...)
• Valors de tú/usted. Voseo.

• Consolidació i ampliació de les regles de presència/absència del pronom subjecte.
2.4.2. Complement directe i complement indirecte. 
• Consolidació i ampliació de la combinació de dos pronoms (CI/CD) i de la 
reduplicació del complement directe.
• Lo per a atributs.
• Reduplicació de lo amb todo.

• Sistematització de l’ús de la preposició a amb el complement directe de persona.
• Leísmo.

2.4.3. Usos de se:
• Medial.
• Impersonal.
• Passiva reflexa.
• Involuntarietat (se me; te se...)
• Verbs de moviment. 

2.4.4. Pronoms amb preposició. Consolidació i ampliació dels continguts 
desenvolupats al nivell intermedi, d’acord amb els objectius d’aquest nivell.
• Usos freqüents de: mismo, si, consigo...

2.4.5. Locucions amb pronoms.

2.4.6. Pronoms relatius. Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al 
nivell intermedi, d’acord amb els objectius d’aquest nivell.
• Cuyo/cuya , cuanto/a.

• Èmfasi de ser amb relatiu. 
• Consolidació i ampliació del relatiu amb preposició i determinant: ésa que, con 

aquellos que, de los cuales, sin la cual.

• Usos amb indicatiu/subjuntiu.
2.4.7. Mecanismes de pronominalització: articles, demostratius, possessius i indefinits.

2.5. El verb

• Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi, d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell.

2.5.1. Present d’indicatiu: present històric.
2.5.2. Imperfet d’indicatiu: consolidació de tots els usos (periodístics, relat de sommis, 
connatius...)
2.5.3. Pretèrits indefinit, perfet, imperfet i plusquamperfet d’indicatiu: Consolidació i 
ampliació d’usos i contrast.
2.5.4. Plusquamperfet d’indicatiu: anterioritat i posterioritat.
2.5.5. Pretèrit anterior d’indicatiu. Conjugació i usos en textos escrits formals.
2.5.6. Futur perfet i imperfet d’indicatiu. Consolidació i ampliació d’usos. Contrast entre 
ambdós futurs.
2.5.7. Condicional simple i compost. Consolidació i ampliació d’usos. 
2.5.8. Imperatiu afirmatiu i negatiu. Consolidació i ampliació d’usos.
2.5.9. Present i pretèrit perfet de subjuntiu. Consolidació i ampliació d’usos.
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2.5.10. Pretèrit imperfet de subjuntiu. Conjugació i usos.
2.5.11. Pretèrit plusquamperfet de subjuntiu. Conjugació i usos.
2.5.12. Contrast d’ús dels modes indicatiu i subjuntiu en present i passat.
2.5.13. Formes no personals del verb: infinitiu, gerundi i participi compostos. 
Conjugació i usos.
2.5.14. La veu passiva i la passiva reflexa. Conjugació i usos.
2.5.15. L’estil directe e indirecte. Canvis corresponents als subjectes i a la correlació 
de temps i modes.
2.5.16. Verbs de règim preposicional.
2.5.17. Correlació temporal: condicionals, subordinades.
2.5.18. Perífrasis verbals.
• D’infinitiu, de gerundi i de participi: usos.
2.5.19. Ser i estar: Consolidació i ampliació del contrast.
• Diferència de significat amb adjectius.
• Anticipació de ser amb relatius. 
• Usos de ser per localitzar espacialment i temporal.
2.5.20. La impersonalitat: 3a. pers. plural, 2a. pers. sing., 3a. pers. Sing. Usos de: se, 

uno, cualquiera...

2.6. Les preposicions i les locucions preposicionals

• Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi, d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell. 
• Sistematització dels usos de por / para

• Usos de: según, excepto (que), incluso.

• Usos més freqüents i lexicalitzats de: ante, bajo, cabe, so, tras.

2.7.  Els adverbis i les locucions adverbials.

• Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi, d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell.

2.8.  Conjuncions de coordinació i subordinació

• Consolidació i ampliació de l’ús de conjuncions finals, condicionades, adversatives, 
concessives, consecutives, modals, etc. a nivell formal i informal, i tan en l’oral com en 
l’escrit, d’acord amb els objectius d’aquest nivell.

2.9.  Connectors de coordinació i subordinació

• Consolidació i ampliació de l’ús de conjuncions finals, condicionades, adversatives, 
concessives, consecutives, modals, etc. a nivell formal i informal, i tan en l’oral com en 
l’escrit, d’acord amb els objectius d’aquest nivell.

2.10.  Recursos de connexió textual orals i escrits, a nivell formal i informal.
• Con respecto a; por lo que se refiere a; finalmente; como conclusión.

L’oració 

Consolidació i ampliació de les diferents combinatòries de l’ordre dels elements 
constituents de l’oració.

2.11.  L’oració simple

2.11.1. Tipus d’oració simple.
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• Oració dubitativa.
• Oració desiderativa.
• Oració interrogativa directa.
• Oració impersonal.
• Oració distributiva.
• Oració exclamativa.
• Oració passiva i passiva reflexa.

2.12.  L’oració composta

La coordinació
• Oracions distributives
• Oracions disjuntives.
• Oracions adversatives.

La subordinació
2.12.1. Oracions subordinades substantives amb el verb en indicatiu, subjuntiu o 
infinitiu. 
• Oracions interrogatives indirectes.
2.12.2. Oracions subordinades adjectives amb el verb en indicatiu o subjuntiu. Relatius 
amb estructures emfàtiques amb el verb ser.
2.12.3. Oracions subordinades adverbials amb el verb en infinitiu, indicatiu o subjuntiu, 
registres formals e informals.
• Temporals d’anterioritat, posterioritat i simultaneïtat: antes de (que), en cuanto, tan 

pronto como, cada vez que, mientras tanto, a medida que...

• Causals: ya que, debido a, gracias a,  dado que, dado/a...

• Modals: así, de este modo, de esta manera…
• Finals: para (que), con el fin de (que), con el objeto de (que)...

• Consecutives: o sea que de modo que, por lo tanto, en consecuencia, por 

consiguiente...
• Consessives: aunque, a pesar de (que), aun + gerundi, sin embargo, así y todo...
• Condicionals: si, excepto que, a condición de que, a no ser que, en caso de que, 

salvo que, siempre y cuando...
• Comparatives: como si, i consolidació dels continguts desenvolupats al nivell 
intermedi
2.12.4. L’estil directe i l’indirecte. Canvis corresponents a la repetició de paraules 
pròpies o d’altres, d’acord amb la situació comunicativa: canvis en els subjectes i en la 
correlació de temps i modes; canvis en deíctics i marcadors d’acord amb les 
coordenades espacials i temporals: pronoms, possessius, demostratius, expressions 
de temps i espai; i canvis lèxics.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

• Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi en el 
corpus lingüístic propi del nivell.
3.1.  Sistematització de l’ús de majúscules i minúscules.
3.2.  Sistematització de la separació sil·làbica de les paraules en l’escriptura.
3.3.  Sistematització de les regles d’accentuació gràfica.
3.4.  Diftongs, triftongs, hiatus i homòfons.
3.5.  La dièresi.
3.6.  Sistematització de l’ús dels signes de puntuació.

4.  Fonètica i fonologia
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• Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi en el 
corpus lingüístic propi del nivell.
4.1. L’entonació: segmentació del discurs en unitats melòdiques.
4.2. El ritme, les pauses.
4.3. Identificació i producció dels fonemes vocàlics: diftongs, triftongs, hiatus, sinalefa.
4.4. Identificació i producció dels fonemes consonàntics.
4.5. Enllaç de sons en el grup fònic.
4.6. Paraules amb doble accent.
4.7. Sistematització de la identificació i producció dels patrons melòdics de tot tipus 
d’oracions.
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Èuscar

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1. Funcions

1.1. Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure (processos); afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2. Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar una opinió i  argumentar una opinió; atribuir un 
fet a algú; conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular 
hipòtesis (sobre esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; 
valorar un fet (com a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent, com a 
versemblant...)

1.3. Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir, negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4. Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa o que 
algú faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, 
aconsellar, desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; 
demanar, donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar 
autorització; restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, 
alertar; amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, 
dissuadir; expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra 
d’alguna cosa o d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, 
reclamar; recordar alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5. Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar.

1.6.Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a 
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un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 
refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres 
d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2 .Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1. Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar e hitanoa.

• Les convencions en els torns de paraula.

2.2. Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra, la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3. Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4. Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal

• familiar

• hitanoa

2.5. Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 

• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B. Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1. Organització del discurs

1.1. Adequació al context 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.2009 2331

Disposicions

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1.Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2.Funció comunicativa del text.
1.1.3.Tipus de text i format. 
1.1.4.Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard/no estàndard. 
1.1.5.Tema: enfocament i contingut.

1.2. Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1.Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2.Estructuració del contingut.
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3.Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3. Cohesió textual 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 

1.3.1 Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (presa de contacte). 
• Introducció del tema.
• Tematització.
1.3.2.Desenvolupament del discurs. 
•Desenvolupament temàtic. Manteniment del tema.
•Coreferència. Anàfora, catàfora, dixi.
•Repetició. Sinònims, hiperònims, hipònims; proformes lèxiques.
•Reformulació. Paràfrasi i aclariments.
•Èmfasi.
Expansió del tema
•Exemplificació.
•Al·lusions, referències, cites i evocacions.
•Definicions.
•Enumeració, seqüenciació temporal.
•Reforç. Precisió/matisació.
•Contrast.
•Conseqüència.
• Introducció de subtemes.
•Personalització.
Canvi temàtic
•Digressió.
•Recuperació del tema.
La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
•Addició.
•Contrast.
• Finalitat.
•Causa.
•Conseqüència.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092332

Disposicions

•Condició.
1.3.3.Conclusió del discurs
•Resum/Recapitulació.
• Indicació de tancament textual i tancament textual.
1.3.4 Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos   específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió.
•Paper de la persona interlocutora:
Demostrar implicació.

Petició de confirmació.
Recursos dilatoris: ús de mots falca.
Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte.
L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. 
1.3.5 La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: us dels signes de 
puntuació.

2. Textos i àmbits d’ús

2.1. Expressió i interacció oral

2.1.1 Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2 Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3 Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4 Participació en tertúlies i debats. 
2.1.5 Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...) 
2.1.6 Anuncis publicitaris. 
2.1.7 Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.2. Expressió i interacció escrita

2.2.1.Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes... 
2.2.2.Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina. 
2.2.3.Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres. 
2.2.4.Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...)  
2.2.5.Prendre apunts i fer resums.  
2.2.6.Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).  
2.2.7. Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...) 
2.2.8.Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC

2.3. Comprensió oral

2.3.1.Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió. 
2.3.2.Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...)
2.3.3.Discursos, conferències...

2.4. Comprensió escrita

2.4.1.Diaris i revistes.  
2.4.2.Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...)  
2.4.3.Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes. 
2.4.4.Tires còmiques i acudits.
2.4.5.Anuncis publicitaris.
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2.4.6.Diccionaris monolingües

2.5. Mediació oral i escrita

2.5.1.Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers... 
2.5.2.Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes. 
2.5.3.Resumen d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o 
relacionats amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne. 
2.5.4. Traducció de fragments d’articles en diaris, revistes, de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C. Competència lingüística. 

1. Lèxic i aspectes semàntics

1.1. Repertoris lèxics i utilització adequada dels mateixos (producció i comprensió) en 
els contextos a que es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.
1.2. Famílies lèxiques.
1.3. Paraules compostes i derivades. Derivació: sufixos de derivació de substantius i 
d’adjectius. Composició:
•Substantiu + substantiu: txerrijana, behi-esne;

•Verb + substantiu: salneurri, jaiotegun;
•Substantiu + adjectiu: hankaluze, betoker;

•Verb + adjectiu: ezkonberri, ulergaitz;

•Composició copulativa: gazi-geza, joan-etorri.

Regles morfonològiques: 
•Pèrdua de vocal final i n/r final: hargin, eguerdi, lubizi;

•Conversió de -di-, -gi-, -gu- : artalde, betoker, satabi;
•Canvis consonàntics: -n > -t (eguraldi); -n > -t (jatetxe); -r > -h (uharte);

• D’altres: africades + b/d/g > fricatives + p/t/k (Aizkorri, bihozkada, hiztun);

Onomatopeies: di-da, blaust, barra-barra, dinbi-danba, dar-dar, firin-faran, korrosk, 
zurrut, pil-pil, taka, tipi-tapa, tripili-trapala, txin-txin...

Mots transparents o pròxims. Falsos amics.
Préstecs i mots d’origen estranger.
Frases fetes, dites i refranys.

2. Morfosintaxi  

Elements constituents de l’oració

2.1. El substantiu 

2.1.1. Tipus de substantius: animat/inanimat, comptable/incomptable, comú/propi.
2.1.2. El sintagma nominal: formació, ordre dels elements i elements imprescindibles i 
facultatius.
2.1.3. L’indeterminat mugagabea: usos.

2.2. Els determinants

2.2.1.Articles
•Article de proximitat -ok.
•Distinció -a / bat.
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•Bat / batzuk (declinació).
2.2.2. Demostratius: neutres i intensius.
•Declinació en singular, plural i indeterminat.
2.2.3. Quantificadors.
•Determinats: fraccions, percentatges i distributius; mides (hamar eurotan erosi, bost 

kilometroko ibilaldia); expressions numerals (zu eta biok, bederatzietan onena).
• Indefinits (declinació): zenbait, asko, gutxi, hainbeste, hainbat, makina bat.

•Generals (declinació): guzti, dena, oso.

2.2.4. Determinants indefinits (declinació): zer, edozer, zein, edozein, beste.

2.3. Els pronoms 

2.3.1.Els pronoms personals intensius, reflexius (-en burua) i recíprocs (elkar, bata 
bestea).

2.3.2  Els indefinits
•Derivats dels interrogatius: inor, norbait, edonor; ezer, zerbait, edozer; nor edo nor; 
zer edo zer; norbera, nor bere. 

•El pronom beste.

2.4. L’adjectiu 

2.4.1.Izenlaguna

•Sufix -ko: Sintagma nominal + -ko (hitzeko laguna, jateko gogoa, begi urdineko 
mutila); SAdv. + -ko (Donostiarako autobusa); verb + -ko (esan beharreko kontua).
•Sufix -(r)en.
2.4.2.Morfologia de l’adjectiu.
•Expressió de grau. Graduadors autònoms  i duplicació.
•Expressió de la comparació:
Desigualtat: are ... -ago, hainbat eta ...-ago, gero eta ...-ago.
Excés: -egi.

Superioritat: ahalik eta ...-en; hain.

Igualtat: hain, honen, horren / hainbeste, honenbeste,    horrenbeste.

Casos irregulars: hobe, onegi, onen.
2.4.3.Posició dels elements adjectius a dins del sintagma: izenondoak i izenlagunak.

2.4.4.L’aposició: explicativa i especificativa.
2.4.5.Usos de: bera/berdina; -a bera/ø bera; besterik ez/baizik ez; huts.

2.5. El verb

2.5.1.Tipus de verbs
•Nor i nork.

•Sintètics i perifràstics.
2.5.2. Formes no personals.
• La nominalització. Aspecte perfectiu i imperfectiu de la nominalització(ikustea/

ikusi izana).       

•El gerundi: -(e)z, -ta, -(r)ik, -(e)la, -ka, -(e)an.
•El participi: adjectiu (gela itxia); adverbi (nekatuta dago) i sustantiu (jan-edana).
2.5.3. Formes personals: temps i aspecte.
•Aspecte:
-tu, -t(z)en, -ko.
Altres formes d’expressar l’aspecte perfectiu: ikusita nago, ikusita daukat, ikusia naiz, 

ikusia dut.

Altres formes d’expressar l’aspecte imperfectiu: egin ohi dut.
Altres formes d’expressar el futur: -t(z)ekoa izan/ukan, -t(z)eko egon/eduki.

•El subjuntiu: usos.
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•Verbs sintètics:
Nor i Nor-nork: totes les formes sintètiques d’ús actual.
Nor-nori: egon, nor 3a persona, indicatiu pressent i passat (dagokio, zegokidan...)

• Verbs perifràstics:
Nor: indicatiu, condicional i potencial; subjuntiu.
Nor-nori (nor: 3a persona): Indicatiu, condicional i potencial present.
Nor-nork (nor: 1a i 3a persona): indicatiu present (incidint en les formes plurals) i 
passat; condicional i potencial; subjuntiu.
Nor-nori-nork. indicatiu passat; condicional, potencial; imperatiu, subjuntiu.
•Altres formes d’expressar el potencial: joatea dauka.

2.5.4. Modalitat (perífrasis verbals).
•Ari izan, ahal izan, ezin izan, behar izan, nahi izan.
2.5.5. Locucions verbals.
•Substantiu + egin, eman, hartu (hitz egin, amore eman, lo hartu...).

2.5.6. Verbs factitius: arazi, eragin.

2.5.7. D’altres: loak hartu, borrokatu, jolastu/jokatu, deitu, eutsi, lagundu, funtzionatu...

2.6. Els adverbis

2.6.1. Tipus d’adverbis
•Sufixos de derivació (aditzondoak): -ki, -ka, -ro, -to, -ik, -la

• L’adjectiu com a adverbi (argi dago, oker zaude...).

•Derivats dels demostratius: honen/horren/hain, honela, hantxe.
•Derivats dels interrogatius: inon/nonbait/edonon;inoiz/noizbait/edonoiz; 

inola/nolabait/edonola.

2.6.2. Locucions adverbials: nire uste apalean, nire ustetan, antza/itxura denez, 
nonbait, badaezpada ere, horiek horrela, aurrerantzean, ezinbestean, nolabait.

2.6.3. La posposició.
2.6.4. Repeticions: dagoen-dagoenean, hortxe-hortxe, ozta-ozta, bete-betean, barra-
barra.

2.7. La declinació

2.7.1. Els casos: gramaticals, d’espai i temps, i d’altres.
2.7.2. Distinció:
•Singular/plural/mugagabea.
•Noms animats i inanimats.
• La -a orgànica.
•D’altres: alguns noms propis (Bizkaia, Euskal Herria...) i paraules amb diftong final      
-au (gau, lau...).
2.7.3. Declinació de pronoms, determinants i quantificadors.

L’oració

2.8. L’oració simple

2.8.1. Estructura de l’oració.
•Ordre dels elements de l’oració. L’element inquirit galdegaia.

•Declarativa afirmativa i negativa, i interrogativa.
•Exclamativa: estructures negatives (ulertuko ez dut ba!, ez zaio makala gertatu!);de
repetició (esan badut, esan dut!), Nor eta Pello!, Eskerrak + -(e)n (Eskerrak etorri 

den!), -(r)en (gure poza!), -(e)nean (dokumentu osoa ezabatu ez duenean!).

Interjeccions i d’altres.
• Imperativa.
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2.9. L’oració composta

2.9.1.La subordinació.
•Oracions subordinades substantives: -(e)la / -nik, -t(z)eko, -(e)lako ustea,  -(e)lakoan, 

baietz, ezetz; (ea)... -(e)n.

•Oracions subordinades adjectives: -(e)na, -neko, -tako.
•Oracions subordinades adverbials: temporals; condicionals (-(e)z gero, -t(z)ekotan, ... 

ezik); causals (-(e)lako, bait, -(e)nez gero,-(e)la eta, -t(z)eagatik, -t(z)earren); finals        
(-t(z)era/-t(z)eko, -t(z)eagatik, -t(z)eko asmotan); concessives (ba-... ere, -ta ere, 
arren...); modals (-(e)n bezala, -(e)n gisa, -(e)n antzera, ahala...); comparatives (-(e)n 

bezain, -(e)n beste, zenbat eta... orduan eta...); consecutives.
2.9.2.La coordinació
•Oracions conjuntives.
•Oracions juxtaposades: ez... ez...; bai... bai...; nahiz... nahiz.. (copulativa); edo...edo, 

ala... ala (disjuntiva); alde batetik... bestetik (adversativa); nolako... halako (causativa)
•Oracions disjuntives: nahiz.
•Oracions adversatives: baizik.

3. Ortografia i aspectes gràfics

• L’alfabet.
• Ús de les majúscules i minúscules.
• Representació gràfica de fonemes i sons.
• Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia.
• Ús dels signes de puntuació.
• Abreviatures.
• Sigles: ETB, aek, HABE...

• Paraules compostes: juntes o separades, guionet, pèrdua de la vocal final del 
primer element de composició.

• Grafia dels quantitatius determinats: fraccions, percentatges...

4. Fonètica i fonologia

• Sons i fonemes vocàlics. Absència de diftongs descendents.
• Sons i fonemes consonàntics. Sistema de sibilants. Valor de la -r en posició final 

de paraula.
• Processos fonològics: elisió (eta > ta), palatalització (il, in), els sandhis.
• Accent, ritme i entonació: el sintagma (grup fònic) i l’oració (mintzagaia i 

galdegaia).

• Adaptació fonètica dels préstecs. 
• Aproximació a les regles d’ús dels parlants nadius.
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Francès

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure processos; afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement.

1. 2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a un 
altre; conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular hipòtesis 
(sobre esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; valorar un 
fet com a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent o com a versemblant; 
acusar.

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir o negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se.

1.4.  Actes directius o persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Demanar a algú que faci alguna cosa; demanar i donar instruccions; demanar, donar i 
denegar permís; donar ordres; suggerir, suplicar, obligar; proposar de fer alguna cosa; 
demanar consell, aconsellar, desaconsellar, recomanar; demanar autorització, 
autoritzar i denegar autorització; restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; 
exigir; advertir, alertar; amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; 
desestimar; persuadir, dissuadir; expressar el desig que algú faci alguna cosa;  
prevenir algú en contra d’alguna cosa o d’una persona; censurar; prohibir; proposar; 
reclamar; recordar alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; 
sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; temor; vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar.

1.6.  Relació social, actituds respectes de les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; 
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convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure 
l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; 
donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres d’interès;
lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2. Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1. Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2. Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3. Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
•Refranys
•Expressions idiomàtiques
•Cites

2.4. Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal
• familiar

2.5. Introducció al reconeixement d'alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent

• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B.  Competència discursiva

1.  Organització dels discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.
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1.1.1.  Identificació dels indicis situacionals (en situacions comunicatives clarament 
definides i previsibles: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells).
1.1.2.  Funció comunicativa del text.
1.1.3.  Tipus de text i format. Seqüència textual (temporal, lògica, etc.).
1.1.4.  Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita: registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard/no estàndard.
1.1.5.  Tema.

1.2.  Coherència textual

El text com a unitat global de significat.

1.2.1.  Pertinència i estructuració del contingut. Selecció de contingut rellevant. 
Ordenació lògica de les idees.
1.2.2.  Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.   Cohesió textual

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si.
1.3.1 Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (presa de contacte): Je vous demande pardon.

•Introducció del tema: en ce qui concerne, pour ce qui est de, c’est l’histoire de, ce que 

je voudrais dire c’est que.
•Tematització 
1.3.2.  Desenvolupament del discurs.
•Desenvolupament temàtic.
Manteniment del tema.
•Correferència (ús d’articles, pronoms, demostratius; concordança de temps verbals). 
Anàfora, catàfora, dixi. Anàfores adjectivals, adverbials, nominals. 
•El·lipsi: le problème est posé et sera débattu plus tard.
•Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics):  
véhicule, automobile, voiture; étanche, hermétique, peu perméable.

•Reformulació. Paràfrasi i aclariments:  en d’autres mots, c’est-à-dire.
•Èmfasi:  il n’est absolument pas concerné; il est tout à fait opposé au projet.

Expansió temática
•Enumeració, seqüenciació temporal: tout d’abord, en second lieu, avant tout, dans un 

premier temps, d’emblée, par ailleurs, en outre, encore.
•Exemplificació: notamment.

•Al·lusions, referències, cites i evocacions: comme le disait X, je cite.

•Definicions:  ce qui signifie;  à savoir.

•Reforç. Precisió/matisació: vraisemblablement, certainement, sans doute.

•Contrast: ceci dit; en revanche.

•Introducció de subtemes.
•Personalització: à mon sens, heureusement, curieusement.

Canvi temàtic
•Disgressió: à (ce) propos, au fait, soit dit en passant.

•Recuperació del tema:  pour en revenir à,   reprenons, revenons à nos moutons.

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
•Addició: de plus, d’ailleurs, non seulement.

•Correcció: en fait, en réalité, à vrai dire.

•Condició: à supposer que, au cas où, pourvu que.
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•Causa: sous prétexte que, du fait de, c’est ainsi  que.

•Conseqüència: en conséquence, tant et si bien que, aussi, d’où.

•Finalitat: de peur que, en vue de.

•Oposición : à l’opposé, quant à, contrairement à.
•Concesión: quoique, certes..mais,  néanmoins, il n’en reste pas moins que.

1.3.3.  Conclusió del discurs
•Resum/Recapitulació: en somme, en définitive.

•Indicació de tancament textual i tancament textual: pour terminer, enfin, en un mot.

1.3.4.  Discurs oral: iniciació i manteniment del discurs oral.
•El torn de paraula: presa, manteniment i cessió del torn de paraula :  je voudrais 

placer un mot. 

•Paper de la persona interlocutora. Demostració de  comprensió, petició d’aclariments:
tu me suis?; je n’arrive plus à suivre.

•Recursos dilatoris: ús de mots falca : tiens ; dis ;  bon ben.

•Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte : en fait, bon, peut-être, plus 

exactement.

•Respostes a situacions de socialització: c’est gentil, c’est bien aimable, il ne fallait 

pas, etc.
•L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d’entonació.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació. En aquest nivell es consoliden els continguts treballats en els altres nivells.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1. Expressió i interacció oral

2.1.1.  Converses de caràcter col·loquial i transaccional.

2.1.2.  Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3.  Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4.  Participació en tertúlies i debats. 
2.1.5.  Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...) 
2.1.6.  Anuncis publicitaris. 
2.1.7.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita

2.2.1.  Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes...
2.2.2.  Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina.
2.2.3.  Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres.
2.2.4.  Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...).
2.2.5.  Prendre apunts i fer resums.
2.2.6.  Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).
2.2.7.  Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...).
2.2.8.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1.  Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió.
2.3.2.  Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...).
2.3.3.  Discursos, conferències...
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2.4.  Comprensió escrita

2.4.1.  Diaris i revistes.
2.4.2.  Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...).
2.4.3.  Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes.
2.4.4.  Tires còmiques i acudits.
2.4.5.  Anuncis publicitaris.
2.4.6.  Diccionaris monolingües.

2.5.  Mediació oral i escrita 

2.5.1.  Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers...

2.5.2.  Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes. 
2.5.3.  Resum d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o relacionats 
amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne.
2.5.4.  Traducció de fragments d’articles de diaris i revistes; de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C. Competència lingüística 

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics i utilització adequada dels mateixos (producció i comprensió) en 
els contextos a que es refereixen els objectius especificats per al nivell avançat; lèxic 
utilitzat en el registre familiar en contrast amb aquell que s’utilitza en el registre 
estàndard; alguns elements del francès argòtic corrent.

1.2.Famílies lèxiques

Sinonímia: substitució de verbs faibles (mettre, faire); sinònims intercanviables segons  
el context (maladroit, gauche); diferències de matís (affalé, écroulé, effondré); sentit 
pejoratiu (vêtu, affublé.); diferència de grau (regretter, déplorer); sinònims i nivell de 
llengua (truc pour épater/procédé pour frapper).
Homònims: homògrafs i homòfons; homògrafs que es distingeixen pel gènere (le
mémoire/la mémoire); significat de l’adjectiu per posposició o anteposició; 
pronominalització i canvi de sentit (rendre/se rendre).
Parònims (justice/justesse, avènement/événement).

1.3.  Paraules compostes i derivades

Prefixos (mi-, contre-, bien-). Diferència de grau (archi-, ultra-, super-, extra-).
Sufixos per formar substantius, adjectius i verbs (-ard, -iste, -aille, -ot, -otte, -âtre,         

-oyer, -onner).
Composició culta (salle omni-sports).

Derivació impròpia (un garçon très bien, parler haut); derivació de sigles i acrònims 
(smicard, pacser).

Neologismes, substantius que corresponen a marques registrades o noms propis.

1.4.  Abreviacions. Sigles

Mecanisme d’abreujament de paraules del registre estàndard al registre familiar, 
abreviacions en –o (ado, accro, apéro)
Abreviacions de la llengua escrita: c.-à.-d.,H.T., T.T.C.
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Sigles i acrònims (A.O.C., O.G.M., C.D.D., C.D.I., R.T.T)

1.5.  Onomatopeies
Onomatopeies que expressen soroll, gestos, sentiments, expressions familiars, crits 
d’animals: beurk, brouhaha, mugir, clapoter, cliquetis.

1.6.  Mots transparents i pròxims

Aprofitament de la transferència lèxica entre el francès i la llengua pròpia. 
Atenció especial als falsos amics.

1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger. Franglais

1.8.  Frases fetes, dites, refranys

Proverbis (C’est en forgeant qu’on devient forgeron...).
Símils o expressions comparatives (Jolie comme un coeur, beau comme un soleil, clair

comme de l’eau de roche...). 

Expressions imagées (Se metre au vert, II pleut des cordes...).

Algunes cites molt conegudes (de la literatura, del cinema, de personatges coneguts...)
(Tout est bien qui finit bien; L’Etat, c’est moi: Après moi, le déluge; Impossible n’est pas

français; Les grands esprits se rencontrent...).

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració.

2.1.  El substantiu

2.1.1.  Morfologia i casos especials de gènere, nombre i concordança dels substantius 
(un compagnon/une compagne, des timbres-poste, un amour fou/des amours folles).
2.1.2.  Substantivació.

2.2. Els determinants 

2.2.1.  Articles (ús i omissió).
2.2.2.  Alguns usos particulars de possessius (l’ús afectiu: elle travaille son anglais).
2.2.3.  Quantificadors (adverbis: énormément; ; unitats de mesura: un zeste, une 

pincée; expressions diverses: un tas) i alguns casos particulars de adjectius indefinits 
(une table quelconque, tel ou tel film).

2.3.  Els pronoms

2.3.1.  Alguns usos particulars de pronoms personals (ús i omissió del pronom neutre 
le).

2.3.2.  Els pronoms relatius:  usos particulars de les formes compostes (la veste dans 

la poche de laquelle);  usos amb l’introductor c’est (c’est la classe où/c’est dans la 
classe que);  usos amb el pronom ce (ce à quoi je pense);  alguns usos particulars (je 

fais ce qui me plaît/je fais ce qu’il me plaît de faire);  relatius sense antecedent.
 2.3.3.  Els pronoms demostratius i alguns usos especials de l’alternança c’est/il est
(les gâteaux au chocolat, c’est délicieux!).

2.3.4. Els pronoms indefinits: qui  que, quel que, autrui, quiconque, un tel.

2.4.  L’adjectiu
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2.4.1.  Casos especials de concordança, de grau i de lloc de l’adjectiu qualificatiu.
2.4.2.  Canvi de significat segons la posició (grand, brave, sale, propre, chic).

2.4.3.  Construccions adjectivals (hostile à; fort en).
2.4.4.  L’adjectivació.

2.5. El verb

2.5.1.  Tipus de verbs. Consolidació i ampliació dels conceptes treballatas en el nivell 
intermedi.
2.5.2.  Temps i aspecte:
El passé surcomposé i els seus usos.
Usos i valors de l’indicatiu i el subjuntiu.
Usos particulars del condicional i els seus matisos.
Oposicions formals i funcionals del gerundi i del participi present.
Concordances de temps i mode: usos i valors particulars de la concordança.
Aspectes: simultaneitat, anterioritat, posterioritat, durada, freqüència, continuació, 
acavament.
2.5.3.  Modalitat: matisos de l’expressió.
2.5.4. Veu  activa i passiva: altres formes d’expressar la veu passiva (j’ai fait 

examiner mon chien).

2.6.  Les preposicions: usos fixos i usos que responen a normes i preposicions de 

règim

2.7 Els adverbis

2.7.1.  Usos particulars d’alguns adverbis (il est bien plus aimable qu’elle, les arbustes 
sont tout petits).
2.7.2.  Locucions adverbials: preposició + nom (à mi-chemin; à l’envi), proposició + 
adjectiu (au dépourvu), preposició + verb + complement (d’arrache-pied).
2.7.3.  Matisos de l’expressió amb l’adverbi
2.7.4.  L’adverbialització.

L’oració

2.8.  L’oració simple

2.8.1. Estructura de l’oració
Inversió subjecte /verb: alguns casos especials (aussi, peut-être, sans doute).

El ne explétif.
La interrogació directa i indirecta.
L’estil indirecte lliure.
La mise en relief.

2.9. L’oració composta.

2.9.1. La coordinació. Consolidació i ampliació dels conceptes treballats al nivell 
intermedi.
2.9.2. La subordinació. Subordinades sustantives (subjecte, complement d’adjectiu, 
complement directe, infinitives..); subordinades circumstancials (temporals, 
consecutives, causals, comparatives, de participi..); subordinades relatives. 
Consolidació i ampliació dels conceptes treballats al nivell intermedi.

3.  Ortografia i aspectes gràfics 
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3.1.  Representació gràfica de fonemes i sons

Domini  de les grafies dels sons  vocàlics, semivocàlics i consonàntics. 
Domini de l’ortografia dels mots gramaticals, lexicals  i formes verbals.

Paraules amb correspondència fonètica/ortografia anòmala: ús anòmal de l’accent aigu 
(événement).

Ortografia de les onomatopeies (bof, ouïe).

Ortografia de mots forans (adaptats al sistema francès o no).

3.2.  Els signes de puntuació

3.2.1.  La puntuació en les cartes i altres textos de caràcter formal, en textos literaris, 
en textos acadèmics: orals (discursos, presentacions) i escrits.
3.2.2.  La puntuació en el discurs directe, indirecte i indirecte lliure.

3.3.  Abreviatures (R.S.VP.)

3.4.  Sigles (O.G.M., C.D.D.) 

3.5.  Aspectes gràfics (i tipogràfics) i tipologia textual. Sistematització i consolidació.

4.  Fonètica i fonologia 

4.1.  Sons i fonemes vocàlics i semivocàlics
Pronunciació dels fonemes vocàlics i semivocàlics amb atenció especial a aquells que 
presenten més dificultat.
4.2.  Sons i fonemes consonàntics
Pronunciació dels fonemes consonàntics amb atenció especial a aquells que 
presenten més dificultat.

4.3. Processos fonològics

Elisió: casos especials.
Paraules d’ús freqüent amb pronunciació anòmala.
Pronunciació de mots forans: que conserven la seva pronunciació original, adaptats al
sistema francès.
Característiques fonètiques més representatives dels diferents nivells de llengua. 
Atenció especial a les característiques fonètiques del registre familiar.

4.4.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals de l’oració
Ritme i entonació adequats en qualsevol tipus d’oració complexa.
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Grec

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1. Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure (processos); afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2. Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú; 
conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular hipòtesis (sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; valorar un fet com 
a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent, com a versemblant.

1.3. Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat.

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir, negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4. Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que algú 
faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, aconsellar, 
desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; demanar, 
donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar autorització; 
restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, alertar; 
amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, dissuadir; 
expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra d’alguna cosa o 
d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar 
alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar...

1.5. Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar...

1.6. Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a 
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un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 
refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres 
d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2.Competència sociolingüística  

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1 Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2. Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra, la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3. Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4. Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal

• estàndard
• informal

• familiar

2.5 Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 

• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1. Organització del discurs

1.1.   Adequació al context 
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Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1 Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format. 
1.1.4.  Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard del grec modern/varietat culta (Καθαρεύουσα), interaccions mútues.
1.1.5.   Tema: enfocament i contingut.

1.2. Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2. Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3. Cohesió textual 

Organització interna del text.

1.3.1. Inici del discurs.
• Mecanismes iniciadors (presa de contacte): αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 
µπορώ να έχω την προσοχή σας παρακαλώ, παρακαλούµε τους κυρίους επιβάτες…, 

µία φορά και έναν καιρό, να µε συγχωρείτε…

• Introducció del tema: σύµφωνα µε, σχετικά µε, όσον αφορά…
• Tematització: και όσο για…, τι να σου πω, νοµίζω ότι…, καλό είναι, δε λέω, αλλά…

1.3.2. Desenvolupament del discurs. 
• Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema 
• Coreferència (ús de l’article, pronoms, demostratius; concordança de temps verbals). 
Anàfora, catàfora i dixi: εκείνη τη στιγµή, τότε κατάλαβα το λάθος µου, καθώς ήµουνα…

• El·lipsi: περασµένα ξεχασµένα, αµ’έπος, αµ’έργον.
• Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics): πάλι
καλά που, ευτυχώς που, τέλος πάντων καλά ήταν…

• Reformulació. Paràfrasi i aclariments: ό,τι εννοώ.
• Èmfasi: εντελώς, απολύτως καλά.

Expansió temàtica 
• Enumeració,  seqüenciació temporal: πρώτον, δεύτερον, τρίτον.

• Exemplificació: παραδείγµατος χάριν, φαντάσου.
• Al·lusions, referències, cites i evocacions: συµφώνα µε, ανάλογα µε.

• Definicions: δηλαδή, σηµαίνει.

• Reforç. Precisió / matisació: µάλλον, τάχα, δήθεν.
• Contrast: ωστόσο, µολονότι, εν τούτοις..

• Introducció de subtemes: αφενός…αφετέρου.

• Personalització: κατά την γνώµη µου, όσο για µένα, προσωπικά.
Canvi temàtic
• Digressió: καλά, εδώ που τα λέµε.

• Recuperació del tema: τέλος πάντων.

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals :
• Addició: εξάλλου, επιπλέον, και µάλιστα, καθώς και.
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• Contrast: εν τούτοις, µολονότι, ωστόσο.

• Finalitat. Resultat, conseqüència: ώστε να, µε αποτέλεσµα να, άρα, οπότε.

• Causa: αφού, καθώς.
• Condició: εάν, αν, άµα.

• Correlació temporal: ενώ, πριν, αφού, ώσπου να, µέχρι να, καθώς.

1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum /Recapitulació: εν συντοµία, θα είµαι πολύ σύντοµος.

• Indicació de tancament textual (δε θέλω να σας κρατήσω κι άλλο) i tancament textual 
(σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να ξαναβρεθούµε).

1.3.4. Discurs oral: Iniciació, i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: καλά, ωραία, και βέβαια, ορίστε

παρακαλώ, µην µου πεις, αλήθεια; σοβαρά; , υπέροχα, και δεν µου λες, λέγε λέγε

σ’ακούω.
• Paper de la persona interlocutora: 
• Demostració de comprensió, petició d’aclariments, etc. (llenguatge fàtic): κατάλαβα,  

ναι, ναι,  ναι έχεις δίκιο, δεν κατάλαβα καλά, πώς είπες; , άκου λέει.
Recursos dilatoris: ús de mots falca: καλά, θα δούµε, ύστερα βλέπουµε.

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte (hesitació): µπορεί, µάλλον, προφανώς, 

άραγε, θαρρώ.

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• L’ordenació en paràgrafs.
• Els signes d’exclamació, interrogació. 
• Guions o cometes en la transcripció de diàlegs.

• Les comes i la seva omissió, en oracions subordinades, llistes, aposicions: χθες είδα

τον Τάκη τον δηµοσιογράφο τον γιο της κυρίας Κατίνας της Κατίνας της Αλεξίου.
• Altres convencions: punts suspensius, el punt alt.
• Guions o parèntesis, per a informacions addicionals o aclaratòries.

2. Textos i àmbits d’ús

2.1. Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2. Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3. Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4. Participació en tertúlies i debats. 
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...) 
2.1.6. Anuncis publicitaris. 
2.1.7. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.2. Expressió i interacció escrita

2.2.1.   Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes... 
2.2.2. Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina. 
2.2.3. Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres. 
2.2.4. Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...). 
2.2.5. Prendre apunts i fer resums.  
2.2.6. Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).  
2.2.7. Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...). 
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2.2.8. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.3. Comprensió oral

2.3.1. Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió. 
2.3.2. Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...). 
2.3.3. Discursos, conferències...

2.4. Comprensió escrita

2.4.1. Diaris i revistes.  
2.4.2. Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...).  
2.4.3. Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes. 
2.4.4.Tires còmiques i acudits.
2.4.5. Anuncis publicitaris.
2.4.6. Diccionaris monolingües.

2.5. Mediació oral i escrita

2.5.1.Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers... 
2.5.2. Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes. 
2.5.3.Resumen d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o 
relacionats amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne. 
2.5.4.Traducció de fragments d’articles en diaris, revistes, de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C. Competència lingüística

1. Lèxic i aspectes semàntics

1.1.Repertoris lèxics i utilització adequada dels mateixos (producció i comprensió) en 
els contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.
1.2. La dualitat de sinònims entre llengua culta i col·loquial. Possibilitats segons el 
context, la persona interlocutora o la persona destinatària.
1.3. Els mots polisèmics. Variacions de significat segons el context, el registre i la 
persona destinatària.
1.4. Gammes lèxiques conceptuals: esperar (περιµένω, αναµένω, προσµένω,

προσδοκώ, ελπίζω);  desitjar (επιθυµώ, λαχταρώ, ποθώ, επιζητώ)…
1.5. Paraules derivades. Els mecanismes de la derivació. Sufixos.
1.6. Paraules compostes. Formació de paraules compostes segons els seus 
components (substantius, adjectius, verbs, partícules i prefixos).
1.7. Els verbs compostos. Prefixos, partícules i preposicions. 
1.8. Prefixos del grec antic usats en grec modern.
1.9. El lèxic de la llengua culta (Καθαρεύουσα). Ús segons el context, el registre, la 
intencionalitat o la persona destinatària.
1.10. Les paraules homòfones.
1.11. Homònims i parònims.
1.12. Els hel.lenismes occidentals i la seva repercusió en grec modern. Assimilació o 
rebuig. Els contraprèstecs.
1.13. El vocabulari d’origen estranger. Possibilitats d’ús segons el context, el registre, 
la intencionalitat o la persona destinatària. 
1.14. Onomatopeies i expressions sonores.
1.15. Expressions i frases fetes col.loquials.
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1.16. Expressions i frases fetes heretades de la llengua culta (Καθαρεύουσα) i del grec 

antic.

1.17. Dites i refranys.
1.18. Vocabulari d’origen eclesiàstic.

2.  Morfosintaxi  

Elements constituents de l’oració

2.1. El substantiu. Casos i declinacions

2.1.1. Declinacions poc freqüents: 
• Masculins en –ους.
• Femenins en –ος, -ω.

• Neutres en -υ, -ως.

• Declinació dels noms propis.
• Declinació de les paraules estrangeres.
• Declinacions antigues. Formes encara vigents.

• Ús actual del genitiu culte.
• Ús actual del vocatiu culte.
• Ús actual de l’antic datiu.
• Desinències de les declinacions del substantiu en la llengua culta (Καθαρεύουσα).

Diferències amb les declinacions actuals.
2.1.2. Morfologia del substantiu.

• Substantius indeclinables.

• Substantius defectius.

• Substantius abstractes.
• Substantius amb doble forma.

• Substantius amb doble arrel.

• Substantius que varien el gènere en plural.
• Substantius amb doble plural.

2.1.3. El gènere.
• Diferència entre gènere (γένος) i sexe (φύλο).
• Concordança o absència de concordança entre gènere i sexe.
• Mots amb formes diferents per al  masculí i per al femení.
• Mots amb doble gènere.

2.2. Els determinants 

2.2.1.  L’article i la seva elisió. 
2.2.2.  Demostratius. Diferències d’ús.
2.2.3.  Formes antigues dels  possessius.

2.2.4.  Quantificadors:
• Numerals multiplicadors: -πλός –πλή –πλό.

• Numerals multiplicadors relatius: -πλάσιος –πλάσια –πλάσιο.

• Numerals col.lectius: -άδα, -αριά, -άρι, -άρικο, -άρης/-άρα.

• Fraccions i decimals.

2.3. El pronoms

2.3.1. Pronoms amb doble declinació.
2.3.2. Pronoms distributius: από i numerals.

2.3.3. Ús dels demostratius com a pronoms personals. 

2.4. L’adjectiu
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2.4.1. Declinacions menys freqüents:
• Adjectius en –ης –ης –ες.
• Adjectius en –ης –α –ικο.

• Adjectius en –άς –ού –ικο.

• Adjectius d’origen estranger.
• Adjectius derivats d’antics participis.
• Adjectius de declinacions antigues emprats en la llengua culta.
2.4.2. Formació del superlatiu amb prefixos especials: παν-, θεο-, τρι-, τετρα-, πεντ-.

2.5. El verb

2.5.1. Tipologia verbal:
• Verbs formats a partir de mots foranis: -άρω, -ίρω.

• Verbs amb formes dobles i paral·leles: -ίζω/-ιάζω, -εύω/-ώνω, -αίνω/-ύνω, -ίφω/-ίβω, 

-βω/-φτω/-πτω.
• Verbs compostos d’origen culte: l’augment.
• Morfologia verbal de la llengua culta (Καθαρεύουσα). Diferències amb el grec 

estàndard.
2.5.2.  Formes no personals: 
• El participi. Diferències d’ús entre la llengua col·loquial i la llengua culta. Formes 
antigues emprades en la llengua escrita.
• L’infinitiu. Restes de l’antic infinitiu en frases fetes, expressions i falques.
2.5.3. Temps i aspecte.
• Diferències entre temps i aspecte. 
• Diferències d’ús  dels temps de passat.
• Diferències d’ús  dels temps de futur.
2.5.4.Perífrasis verbals: κάνω + paraula d’origen estranger.
2.5.5.Veu i règim verbal.
• Diferències entre l’ús transitiu i intransitiu dels verbs mitjos.
• Diferències entre l’ús transitiu i intransitiu dels verbs d’estat.
• Diferències entre l’ús transitiu i intransitiu dels verbs passius defectius.

2.6. Les preposicions

2.6.1. Preposicions cultes de genitiu.
2.6.2. Preposicions cultes d’acusatiu.
2.6.3. Preposicions antigues emprades en frases fetes.
2.6.4. Preposicions de datiu emprades en alguns contextos.
2.6.5. Preposicions emprades com a prefixos.

2.7.  Els adverbis

2.7.1. Formació dels adverbis dels grups adjectivals menys freqüents.
2.7.2. Adverbis de doble forma (-α, -ως) i significat diferent.
2.7.3. Adverbis de signficat proper no equivalent.
2.7.4. Formes adverbials antigues d’ús actual.
2.7.5. Ús de l’adverbi en el sintagma verbal per marcar l’aspecte.
2.7.6. Locucions adverbials d’origen turc.

2.8.  L’oració

2.8.1.L’oració simple.
• L’ordre de l’oració: ordre gramatical i ordre col·loquial.
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• L’ordre de l’oració en la llengua culta (Καθαρεύουσα). Diferències amb el grec 
estàndard.
• Concordances i absència de concordança.
2.8.2.  L’oració composta
La subordinació:
• Ordre dels elements de l’oració subordinada i variacions possibles segons els 
connectors.
• Oracions subordinades substantives. Diferències entre les completives amb ότι/πως i
που.

• Oracions subordinades de relatiu. Ordre dels elements segons el tipus de relatiu.
• Oracions subordinades adverbials. Diferències en l’estructura i el temps verbal 
segons els connectors.
• Oracions subordinades formades amb connectors d’oracions  coordinades (και).
La coordinació:
• Variacions en l’estructura segons el registre.
• Ús actual de connectors de la llengua culta.

3. Ortografia i aspectes gràfics

3.1. Les normatives ortogràfiques. 
3.2. Les propostes ortogràfiques per simplificar l’escriptura.
3.3. L’ortografia de les paraules forànies. Evolució de l’ortografia.
3.4.0rtografia de les formes homòfones. Criteris de diferenciació.
3.5. L’ortografia en el llenguatge publicitari.
3.6. El greeklish (llenguatge de e-mail i mòbils en caràcters llatins).
3.7. L’ortografia dels SMS en grec.
3.8. Convencions gràfiques i tipogràfiques en la redacció de textos escrits.
3.9. Sistemes d’accentuació. L’antic sistema politònic. Les propostes de reactivar-lo.
3.10. Normativa de l’accentuació. 
3.11. Accentuació de les paraules compostes.
3.12. Estructura sil·làbica. Divisió de paraules. 
3.13. Ús i omissió de la coma.
3.14. Diferències de puntuació entre els textos formals i informals.
3.15. Abreviatures cultes. 

4. Fonètica i fonologia

4.1. Els fonemes vocàlics. Variacions regionals.
4.2.Els fonemes consonàntics i els grups consonàntics. Variacions regionals.
4.3. Processos fonològics habituals en el grec modern. Processos típics de zones 
concretes.
4.4.Ús de la crasi en la llengua oral.
4.5.L’accent, ritme i entonació dels diferents elements constitutius segons la 
intencionalitat.
4.6.Diferències regionals de l’entonació.
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Italià

Nivell avançat

A. Competència lingüística comunicativa

Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure processos; afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú; 
conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular hipòtesis sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs; objectar; predir; suposar; valorar un fet com 
a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent o com a versemblant.

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; acceptar o negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que algú 
faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, aconsellar, 
desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; demanar, 
donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar autorització; 
restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, alertar; 
amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, dissuadir; 
expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra d’alguna cosa o 
d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar 
alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar. 

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acomiadar-se, respondre a un acomiadament; 
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convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un agraïment; atreure 
l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; 
donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i respondre a una 
felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres d’interès;
lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
•La selecció i l’ús de les formes de tractament: formal, informal i familiar.
•Les convencions en els torns de paraula.

2.2.   Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la  inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
•Refranys.
•Expressions idiomàtiques.
•Cites.

2.4.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents:
•formal
•estàndard
•informal
•familiar

2.5.  Varietats i accents. Capacitat de reconèixer indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
•lèxic
•accent

•aspectes paralingüístics
•llenguatge corporal

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context
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Relació del text amb la situació de comunicació.
Identificació i/o selecció de:
1.1.1.  Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2.  Funció comunicativa del text.
1.1.3.  Tipus de text i format. 
1.1.4.  Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
varietat estàndard/no estàndard. 
1.1.5.  Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1.  Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2.  Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3.  Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que conecten els 
enunciats d’un text entre si.

1.3.1.  Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (presa de contacte, ): Senti, scusa;  senta, scusi; guardi/a;
dica/dimmi;  Signori e Signore ;  pronto ! chi parla?; Carissimo Antonio,  cara amica,; 

Egregio Dottore, Spettabile Ditta,;  c’era una volta...
•Introducció del tema: innanzitutto , rispetto /riguardo a; a proposito di; poiché; dato 
che;  siccome,  considerato che; è vero che; ora; ús  del gerundi.
•Tematització: il fatto che; la faccenda; il discorso.
1.3.2.  Desenvolupament del discurs 
•Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema
•Coreferència (ús de l’article, pronoms):   non ci posso credere; cane che abbaia, non 

morde; demostratius: quelli non ne vogliono sapere ; concordança de temps verbals 
sapevo che saresti venuto. Anàfora, catàfora, dixi: sè, proprio; questo e quello,  prima;
dopo; adesso; ieri; qui; là.
•El·lipsi: Maria ha comprato più libri che Gianni dischi;   'Rosso di sera, bel tempo si 
spera'.
•Repetició. Substitució per sinònims; a lume di naso - tastoni ; diramare -  diffondere; 

Antònims: a voce alta – sottovoce); hiperònims: fiori: rose, viole e  lillà; hipònims:  
spinone, bassotto, barboncino...: cane;  homònims: puntata /lama/affettare; camps 
lèxics: casa, capanna, baracca, villa, casa a schiera,  palazzina, palazzo, grattacielo.
•Reformulació. Paràfrasi i aclariments: ad esempio; cioè.
•Èmfasi:  perfino o persino; addirittura.
 Expansió temàtica.
•Enumeració,  seqüenciació temporal: in primo luogo, poi; allora; dopo;  prima, in 

seguito; anzitutto; da una parte, infine;  alla fine;  all’inizio, ecc., eccetera eccetera;  e 
via dicendo; e così via;  e via discorrendo .
•Exemplificació:  per esempio; come; cioè; ossia; in altri termini; in effetti; infatti.
•Al·lusions, referències, cites i evocacions: come dice...; secondo. 
•Definicions:  cioè; ovvero;  ossia; che significa; in altre parole.
•Reforç. Precisió / matisació:  senza contare che; se si tiene conto del fatto che; e 
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badiamo che; nonostante; nonostante che; sebbene; benché; forse.

•Contrast: ma non solo... ma; mentre; al contrario;  ciononostante/ciò nonostante; 

malgrado ciò; comunque; d’altra parte; però; tuttavia.
•Introducció de subtemes:  d’altro canto;  inoltre, allora; a questo proposito; e; tra
parentesi.
•Personalització: secondo me; a mio giudizio; a mio avviso;
credo che  + subj;  per fortuna, purtroppo; di certo; naturalmente; ovviamente;  
sicuramente.
Canvi temàtic
•Digressió:   allora; senti un po’; a proposito; cambiando argomento.
•Recuperació del tema: allora;  riguardo a..; a proposito di; tornando a...; come 
dicevamo;  a questo punto;  come si è detto prima /poc’anzi;  adesso; come tutti sanno; 
come è noto; cioè; vale a dire; ossia; in altre parole; in altri termini;
La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:   
•Addició: e; inoltre; anche; pure; non solo... ma anche. 
•Contrast: oppure; altrimenti; ma/però; comunque; eppure; tuttavia; d’altro canto; 
invece di.                 
•Finalitat. Resultat, conseqüència:  allo scopo di + inf ;  nell’intento di + inf ;  pur  di   + 
inf ; in modo che + subj; così; perció; di conseguenza.   
•Exclusió, excepció : senza che + subj; senza + inf (senza aver pagato);  meno,  
tranne,  ad eccezione di; fuorché,  salvo  che ;  all’infuori di;  a meno che + subj.  
•Causa: siccome; dato che;  poiché.
•Condició: se; qualora.
•Comparació:  come; siccome; piuttosto che; più che; tanto che.
1.3.3. Conclusió del discurs.
•Resum /Recapitulació: cosí; cosicché; insomma; pertanto   quindi; dunque; pertanto; 
ecco perché; se ne conclude che; ne consegue che; per cui si può sostenere che; 
perciò; non concluderemmo, senza dire  che;  se...allora.
•Indicació de tancament textual i tancament textual: per concludere; eccetera; e 
così via; e via dicendo; Questo è tutto; E con questo ho concluso, grazie.

1.3.4.  Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos específics).
•El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: allora;  ecco;  senti un po’;  
guarda/guardate; va be ; allora ; prego. 
•Paper de la persona interlocutora.
Demostració comprensió: eh, capisci, capito, chiaro.

Petició d’aclariments i interrupció  etc.:  ok!;  sì; sai ; ah! ho capito;  davvero?;  esatto; e 
certo;  come no;  ti/ci credo; cioè?; e poi?;  ma (ma cosa vuoi dire?); ah (ah! E cosa ti 
ha detto?) allora;  assolutamente; un momento, mi scusi; insomma; povero Carlo!
Exemplificació: mettiamo; facciamo; diciamo; prendiamo; ecco;  per/ad esempio... mi 
spiego?
Recursos dilatoris: ús de mots falca. dunque;  diciamo  allora; mh....  come dire.  

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte (hesitació): cioè; volevo dire; 
diciamo; insomma.      

•L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: eh (to descendent: allora vieni 
eh?). 
1.3.5.  La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
•L’ordenació en paràgrafs. El punt i seguit i el punt i a part.
•Els signes d’exclamació, interrogació. Che mangi?
•Guions o cometes en la transcripció de diàleg (discorso diretto).
•Les comes, en oracions subordinades, llistes:   se viene lei, non vengo io; si tratta,  
lasciamelo dire, di un buon affare.
•Punts suspensius: a buon intenditor....
•Guions o parèntesis: per informacions addicionals o aclaratòries.
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2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1.  Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2.  Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3.  Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4.  Participació en tertúlies i debats.
2.1.5.  Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...)
2.1.6. Anuncis publicitaris.  
2.1.7.  Participació en videoconferències, xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen 
en  Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1.  Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes...
2.2.2.  Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina.
2.2.3.  Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres.
2.2.4.  Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...).
2.2.5.  .Prendre apunts i fer resums.
2.2.6.  Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...). 
2.2.7.  Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...).
2.2.8.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen en  Internet i les 
TIC.

2.3.  Comprensió oral
2.3.1.  Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió.
2.3.2.  Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...)
2.3.3.  Discursos, conferències...

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1.  Diaris i revistes. 

2.4.2.  Textos literaris (novel·la, assaig, poesia, teatre...)
2.4.3.  Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes.
2.4.4.  Tires còmiques, acudits, cantilene (La befana vien di notte...) i  conte

(Ambarabà ciccì coccò tre galline...) 
2.4.5.  Anuncis publicitaris.
2.4.6.  Diccionaris monolingües.

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1.  Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, 
col·legues professionals, convidats estrangers... 
2.5.2.  Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes.
2.5.3.  Resumen d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o 
relacionats amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne.
2.5.4.  Traducció de  textos especialitzats relacionats amb situacions de la vida 
quotidiana (contracte de lloguer, de treball, acta de una reunió...) i fragments d’articles 
en diaris, revistes, de novel·les, poemes, i textos no especialitzats.

C. Competència lingüística
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1.  Lèxic i aspectes semàntics
1.1.  Repertoris lèxics i utilització adequada dels mateixos (producció i comprensió) en
els contextos a que es refereixen els objectius especificats per a aquests nivell.
• Varietats regionals més comuns (gonna/sottana, sfizio/divertimento, pupo /bambino 

sberla /schiaffo ...)

• Lèxic bàsic del llenguatge acadèmic, comercial i burocràtic

1.2.  Famílies lèxiques: sinònims (ingoiare-inghiottire), antònims per expressar la 
diferència de grau o matisos (per amore o per forza,  taciturno/loquace). Hiperònims 
(cibo: pasta, riso, latte, carne). Hipònims (prendere: guadagnare, scambiare, 
raccogliere, comprare). Polisèmia (un’opera teatrale, un’opera buona). Homònims 
(fiera) i homògraf, (àncora, ancóra).

1.3.  Paraules compostes: schiaccianoci, capotreno, prefixos més freqüents: a -

(addolcire); dis – (disagio); sopra-   (soprammobile);  arci – (arcistufa); contra –
(contrapporre). Sufixos  més comuns: – aggine (stupidaggine); -evole (gradevole);
-mento (arrossamento); -atura (andatura). Sufixos més freqüents d’alteració del nom: 
(alterati); formes diminutives  (dischetto); augmentatives (giocchioni); despectives 
(giovinastro); afectives (gattino) falsi alterati: mattone, tacchino...; sufixos més 
freqüents d’alteració del adjectiu: -otto (sempliciotto); -astro (giallastro); -occio  
(belloccio). Sufixos més comuns d’alteració del verb: -erellare (giocherellare);

-ettare (fischiettare ); -cchiare (canticchiare). Sufixos més comuns d’alteració del 
adverbi: - etto (pochetto); -accio (malaccio); -one (benone).

1.4.  Parole macedonia: Autosole, fantascienza...

1.5.  Expressió de la intensitat (errore madornale, prezzi alle stelle, una barca di soldi)

1.6.  Modismes (andare in malora, farsi un nome).

1.7.  Abreviacions ( ecc. cfr. colf, bot...). Sigles. (RAI, ACI, DNA...).

1.8.  Interjeccions proprie (urra! ehi! ahi! oh! eh! mah! boh !!); improprie  (come? 
zitto/a! giusto! via! basta!...). Locuzioni interiettive (Santo cielo!  Mamma mia! Dio mio!  

Povero/a me/te...! Per  caritá!... al diavolo!...) i onomatopeies (bau bau, etc.).

1.9.  Falsos amics. Interferències lèxiques més freqüents.

1.10.  Expressions particulars amb verbs: andare (andare a male); dare (dare alla 

testa); fare (avere a che fare), mettere (mettere sottosopra); vedere (+ inf: vedi di 
smetterla);  venire (venire al sodo).

1.11.  Préstecs i mots d’origen estranger: leader/équipe. Latinismes: qui pro quo, pro 
capite, lapsus, non plus ultra.

1.12.  Frases fetes, dites, refranys (cosa fatta capo ha; il buon giorno si vede dal 

mattino).

2. Morfosintaxi  

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu
2.1.1.  Tipus de substantius: comptables/ incomptables, concrets/ abstractes.
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2.1.2.  Morfologia del substantiu: gènere:il/la fronte la/le serie; nombre: le forbici, i 

dintorni, i muri /le mura; paraules compostes: capotreno, soprannome, fuggifuggi i els 

seus plurals: madreperla/madreperle, il/i cavatappi.

2.2.  Els determinants (morfologia i posició)
2.2.1.  Articles. Ús i omissió  d’articles  determinats i  indeterminats il bere ; il 
come ed il perchè; tutta la/una vita; atleta colpito dal giavellotto.

2.2.2.  Demostratius: codesto; suddetto; citato; sottoscritto.

2.2.3.  Possessius:  proprio; altrui; medesimo; alla Vostra del mese scorso.

2.2.4.  Quantificadors: 
•Numerals: frazionari (otto decimi); moltiplicativi (triplo); numerativi (entrambi, 

ventennale ).
•Altres quantificadors: ús particulars de nulla/niente: cosa da nulla; un nonnulla; niente 
scuse stasera ; è venuto nessuno? Serve niente?

2.3.  El pronoms (morfologia i posició)
2.3.1.  Els pronoms personals. 

Subjecte: presència del pronom: io andare in moto? Uscita lei, ci fu silenzio. La amb 

valor neutre: farla franca /godersela /spuntarla... ci i ne amb valor pronominal i 

adverbial: non ci vedo chiaro, a Roma non ci passiamo; questa non ci voleva proprio,   
vederne delle belle, starne lontano.

2.3.2.  Els relatius: che polifuncional; il che, colui, colei coloro.

•Els interrogatius. Formes amb mai :dove/ quando/ perché mai?. Ús  en el discurs 
directe i indirecte.

•Els exclamatius. Ús emfàtic de come/quanto.

2.3.3.  Els determinants com a pronoms. Possessius: stare sulle sue, combinano una 

delle loro. Demostratius: colui /costui. Quantitatius, indefinits:  qualsivoglia, altro, uno, 
chiunque,  un/una tale. Amb construccions verbals específiques: qualcosa da + v., 

qualcosa di + adjectiu, chi...chi... uni/e...altri/e…

2.4.  L’adjectiu
2.4.1.  Morfologia de l’adjectiu (gènere, nombre ) Grau : Alterati (formes diminutives:  

bruttina,  grandicello; augmentatives:  furbacchione;  despectives: freddaccio;
afectives: calduccio). Falsi alterati (canino, mattone...). Superlativo assoluto: –issimo 

(urgentissimo, stanchissima). Comparatius i superlatius específics: buono, migliore, 

ottimo; celeberrimo.

2.4.2.  Posició estilística i semàntica de l’adjectiu (i poveri vecchi / i vecchi poveri).
2.4.3.  Concordança. 

2.5.  El verb
2.5.1.  Tipus de verbs : regulars i irregulars menys  freqüents: persuadere, nuocere,  

pungere,  scuotere...;  difettivi: addirsi, solere...;  fraseologici: essere lí lí per, essere in 
procinto di, ostinarsi  a /piantarla  di...). 
2.5.2.  Formes personals i no personals: Si passivante.

2.5.3.  Temps i aspecte  Les concordances de temps i de modes i els seus usos. La 

combinació dels temps del passat i del futur en els relats. Ús del subjuntiu: credo che 

siano qui/credevo che fossero arrivati ieri. Gerundi: piovendo così non si parte. Infinitiu: 
averlo saputo  che si poteva fare!. Participi  passat: pagato il conto, uscii. Els auxiliars 

essere i avere (alguns casos especials).  appartenere,  prevalere, sbandare.

2.5.4.  Veu passiva: ús d’essere, venire i andare/dover essere.

2.6.  Les preposicions

2.6.1.  Ús en les construccions amb adjectius i verbs:  fuggire da casa /al nemico /di 

prigione / in un’isola.
2.6.2.  Estructura del sintagma preposicional (possibles supressions): treno merci.
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2.7.  Els adverbis

2.7.1.  Ús  de  mica,  proprio, addirittura,  perfino 

2.7.2.  Locucions adverbials: in precedenza  (anteriormente) ; quasi quasi ( forse);  
cambiare da così a così (completamente);  andare di male in peggio (malissimo);  a 
cavalcioni.

L’oració

2.8.  L’oració simple
2.8.1.  Estructura de l’oració.
•Declarativa afirmativa i negativa (doble negació): non sarà mica andato via?
•Interrogativa: ebbene ?; che sia stato lui?; retorica :e’ giusto non pagare le tasse?
•Exclamativa: quanto bevi !; magari piovesse!
•Modificacions de l’estructura : oració nominal: spiagge e ombrelloni sempre più cari.

2.9.  L’oració composta
2.9.1.  La subordinació
•Oracions subordinades substantives: occorre partire; mi sembra di sognare.
•Oracions subordinades adjectives o de relatiu: questa penna è da buttare.

•Oracions subordinades adverbials: 
Temporals: quando Lei lo desideri, La potremo informare; nel  correre , sono scivolata; 
Comparatives: mi ha pagato meno di quanto mi aspettassi; stava peggio di come avrei  
potuto  immaginare ; me lo faccio regalare  piuttosto che comprarlo.
Condicionals: qualora decida di cambiare borsa, deve presentare lo scontrino; a 
sentirlo parlare, sembra in gamba.

Causals:  giacchè /visto che  sei qui, aiutami; finals: insisto affinchè veniate.
Concessives:  benchè /quantunque /malgrado non sia bello, è  simpatico: qualunque 
cosa faccia , non va mai bene.
•Oracions hipotètiques: magari; può darsi che + subjuntiu.

•Discurs directe i discurs indirecte. Canvi  d’alguns elements  de l’oració: questo 
>quello, qui > lì, ora > allora,  oggi > quel giorno,  ieri > il giorno prima, domani  > il 
giorno dopo... (Affermò: “Non mi piace questo quadro”  Affermò che non gli piaceva 
quel quadro.  Disse: “Ora è tardi”   Disse che allora era tardi...).
2.9.2.  La coordinació
•Oracions juxtaposades.
•Oracions adversatives: tuttavia;  invece di; anzichè...
•Oracions sostitutive: anzi; bensÍ (non è una malattia bensì una cura).
•Oracions aggiuntive: oltre a ; oltre che.

•Oracions esclusive: senza che /di ( lo  farò senza che nessuno lo sappia).
•Oracions eccentuative: tranne che; salvo che; se non che; fuorchè...

3. Ortografia i  aspectes gràfics

3.1.  Ús dels caràcters en les seves diverses formes (majúscules, minúscules, cursiva, 
etc.). Ús de la majúscula en casos especials: il Tevere; la Pietá...
3.2.  Representació gràfica de fonemes i sons

4.    Fonètica i fonologia
4.1.  Pronunciació d’enllaç de paraules: raddoppiamento fonosintattico  (a casa

/a’kkaza/)
4.2.  Corbes d’entonació. Diferent ús segons la intenció comunicativa: d’asserció, 
interrogativa, suspensiva , incidental (viene con me -dice lui-...ma...).
4.3.  Interrogatives retòriques
4.4.  Principals fonemes vocàlics i consonàntics  i d’entonació  que identifiquen  
diferents  varietats regionals (per exemple, la “gorgia” de la Toscana, les cocuminali
de   Sicília  i  Sardenya...).
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Japonès

* Roomaji: transcripció segons el sistema Hepburn (!"#%  

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure (processos); afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú; 
conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular hipòtesis (sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; valorar un fet 
(com a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent, com a versemblant).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat.

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir, negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que algú 
faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, aconsellar, 
desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; demanar, 
donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar autorització; 
restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, alertar; 
amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, dissuadir; 
expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra d’alguna cosa o 
d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar 
alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092362

Disposicions

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a 
un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 

refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres 
d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar i honorífic.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada 
aplicació de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de 
cooperació i pot comportar malentesos interculturals.

2.3.  Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal
• familiar
• honorífic

2.5.  Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 

• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació.

1.  Organització del discurs
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1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.

1.1.1. Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2. Funció comunicativa del text.
1.1.3. Tipus de text i format.
1.1.4. Varietat i registre.
llengua oral:
• L’ús de l’honorífic en la tercera persona (als pares del parlant).
• Coherència: concordança dels verbs i substantius del registre honorífic; absència de 
algunes partícules en informal o formal, ús d’oracions abreviades en informal. (Yatte 
mireba?)
• Canvi de registres: de l’honorífic al formal, del formal a l’informal segons la confiança, 
amistat o circumstància; de l’informal al formal/ honorífic, segons la circumstància.
llengua escrita:
• L’ús de l’honorífic en la tercera persona (als pares del parlant).
• Concordança del registre formal i coherència en honorífic de forma adient.

1.1.5. Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual

El text com a unitat global de significat.

1.2.1. Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant. Idees principals i idees secundàries.
1.2.2. Estructuració del contingut.
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3. Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre sí.

1.3.1. Inici del discurs
•Mecanisme iniciadors (presa de contacte): sate, dewa/jaa, anone
• Introducció del tema: l’oració amb la partícula ga Chotto okikishitain desu ga.; to ieba 

Nagasaki to ieba.

• Tematització: jitsuwa, sassoku desu ga
1.3.2. Desenvolupament del discurs
• Desenvolupament temàtic 
Manteniment del tema
• El·lipsi: Chotto..., Sono hi igai wa ippai desu ga...

• Repetició emfàtica: chigau chigau, nankaimo nankaimo

• Reformulació. Paràfrasi: wakariyasuku ieba, iwayuru. Aclariments sunawachi.

• Èmfasi: inversió, focalització, repetició.
Expansió temàtica
• Enumeració: ...o hajime, tsuide...

• Exemplificació: ...to iu fuu ni, nado /nanka... demo, ka nanika /ka nanka, ...nja nai ka...
• Al·lusions, referència, cites i evocacions: ...no yooni, ...kara wakaru toori..., ...to 

dooyoo ni, ... ga osshatta yooni.
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• Definició: ...o...to iu, ... wa ...no koto da.

• Focalització del tema: mondai wa, Osoroshii koto ni.
• Reforç: yoosuru ni.

• Contrast: koreni taishite, ippoo..., shikashinagara.

• Introducció de subtemes: sono hanmen, sono ippoo de.

• Personalització, comentaris personals: kore wa watashi no kojintekina iken desu ga, 
watashi nari no iken desu ga.

Canvi temàtic
• Digressió: hanashi wa kawarimasu ga, sate, tokorode.
• Recuperació del tema: sakki no kotodakedo..., hanashi o moto ni modoshimasu ga.

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
• Connectors textuals
• Addició, suma: mata; tadashi, tada.
• Disjunció: aruiwa, soretomo, matawa.

• Conseqüència: sokode, shitagatte.

• Causa: sonotame.
• Condició: man ga ichi.

1.3.3. Conclusió del discurs
• Resum /Recapitulació: sono kekka, sorede /de.
• Indicació de tancament textual: korede, kore o motte, jaa konohen de.
1.3.4. Discurs oral: Iniciació i manteniment (recursos específics).
• El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Chotto ima yoroshii desu ka? Nee 

nee , chotto.
• Paper de la persona interlocutora
Demostració de la comprensió: Hee., Fuun., Soo iu wake desu ka., Soodatta no., Soo 

deshoo ne., Naruhodo.
Petició d’aclariments: Sorede?, De?,...to iu to?, ... tte?, ... tte dooiu koto?

Verificació d’informació: ...deshita ne?

Dubte: Uun, soo kana?, Soo wa ittemo..., Soodeshoo ka?
Desacord: Datte..., Sonna.

Recursos dilatoris: ús de mots falca.  Sonoo. // Maa sono...

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: Osoraku // Jitsu wa... // Sore wa soo da 

ga...//...nodewa naidaroo ka.
L’entonació com a recurs de cohesió del text oral: Ús dels patrons d’entonació. Aa, soo 

desu ka (afirmació); Aa, soo desu ka? (desacord, dubte).
1.3.5. La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.

2.  Textos i àmbits d’ús

2.1.  Expressió i interacció oral

2.1.1. Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2. Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3. Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4. Participació en tertúlies i debats.
2.1.5. Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...)
2.1.6. Anuncis publicitaris.
2.1.7. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
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2.2.1. Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes...
2.2.2. Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina.
2.2.3. Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres.
2.2.4. Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...)
2.2.5. Prendre apunts i fer resums.
2.2.6. Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).
2.2.7. Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...)
2.2.8. Participació en xats, blogs, moodle, etc. i altres mitjans que ens ofereixen 
Internet i les TIC.

2.3.  Comprensió oral

2.3.1. Reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.2. Espectacles en directe (teatre, cinema, comentaris esportius, cançons...) en 
llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.
2.3.3. Conferències i xerrades, com a activitat d’aprenentatge o en situacions de 
l’entorn social i laboral de l’estudiant.

2.4.  Comprensió escrita

2.4.1. Diaris i revistes.
2.4.2. Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...).
2.4.3. Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes.
2.4.4. Tires còmiques i acudits.
2.4.5. Anuncis publicitaris.
2.4.6. Diccionaris monolingües, gramàtiques i enciclopèdies.

2.5.  Mediació oral i escrita

2.5.1. Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers...
2.5.2. Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes.
2.5.3. Resum d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o relacionats
amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne.
2.5.4. Traducció de fragments d’articles en diaris i revistes; de novel·les, poemes i 
textos no especialitzats.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1. Repertoris lèxics: reconeixement i utilització (producció i comprensió) en els 
contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.

1.2. Onomatopeies: expressen so (giseigo): zaazaa, geragera...; expressen estat 
(gitaigo): dokidoki, pikapika...

1.3.  Frases fetes, dites i refranys
1.3.1. Frases fetes:

• Amb parts del cos (Te o nuku).
• Amb ki (ki ni naru, ki ni iru).
1.3.2. Refranys:
•Amb paraules relacionades amb animals (Kaeru no ko wa kaeru).
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•Refranys amb mots arcaics (I no naka no kawazu taikai o shirazu).

1.4.  Abreviatures: nom del país en un kanji ($: França)

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu
2.1.1. Sufixos comptadors - classificadors: fukuro, chaku, hako, tsuu...

2.1.2. Números en pronunciació japonesa: hito fukuro...

2.1.2. Substantius formals (keishikimeishi): wake, bakari, hodo...

2. 2.  El verb

2.2.1. Tipus de verbs

• Vi. que expressa canvi: hiromaru, fukamaru, uwamawaru...
• Diferents usos de verb suru: valor (3man-en wa suru.), onomatopeies (irairasuru)...

• Verbs auxiliars: kiru, au, sobireru, kakeru, komu, nuku...

• Verbs auxiliars en negatiu: kanenai...
•Verbs honorífics(sonkeigo): okoshininaru...

2.2.2. Temps i aspecte

• Forma negativa (ikazu).
• Forma negativa de voluntat (ikumai).

• Forma negativa arcaica (ikazaru).

• Forma imperativa negativa (ikuna).

2.2.3. Veu: diferenciar entre l’ús honorífic, passiu i potencial (ikaremasu); causativa per 
demanar el permís (sasetemoraenai).

2.3.  La partícula
• Exemple (nado, toka).

• Dubte o suposició (kana).

• Emfàtic (koso, sae).
• Fixar l’àmbit (ni kakete, ni watatte, kagiri, ni itarumade).

• Objecte (ni taishite).

• Modal (ni yotte).

• Causa (tame, okagede, seide, ni yotte).
• Mediació (o tooshite, to tsuujite).

• Tema (o megutte, ni kanshite).

• Limitació (bakari).
• De lloc (ni oite).

2.4.  Els adverbis

2.4.1. Tipus d’adverbis
• Inductiu: mochiron, yahari, tabun, tashikani, jissai, narubeku, tonikaku, mazuwa, mata, 

tokuni...nai, nantonaku, nakanaka...nai, tashika,  ittai, sorosoro, nidoto...nai, tsui, 

zettaini, kesshite...nai, betsuni...nai, tamani, zehi, motomoto, kitto, yagate, tokuni, 
tatoeba, nazeka, mettani...nai, sorezore, chittomo...nai, doomo, chotto, sekkaku, 

tada...dake, toozen, sasugani, tamatama, izentoshite, sahodo...nai, kimatte, yatto, 

yooyaku, sudeni, goku, sappari...nai, akirakani, mattaku, sassoku, daiichi, dooka, 
masani, ikanimo, nakademo, mohaya.

• Grau: zutto, motto, sarani, sugu, zuibun, choodo, warito, tatta, kanari, hobo, juubun, 

kekkoo, taitei, yori, tabitabi, hijooni, sootoo.

• Modal: tootoo, kaette, kichinto, shidaini, dondon, masumasu, totsuzen, iroiroto, 
hakkirito, daitai, sukkari, shibushibu, tsugitsugini/to, yokumo warukumo, ichioo,  
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shuushi, sutto, wazawaza, shirazushirazu, jojoni, ooini, bimyooni, nyojitsuni, satto, 

tantekini.
• Adverbis demostratius (koo, soo, aa) amb verb iu per la manera(kooitta koto).

• Adjectius demostratius (konna, sonna, anna) amb fuu.(Anna fuu ni wa ikanai).

• Adjectius demostratius (konna, sonna, anna) amb ni per emfatitzar: (Konnani joozuni 

dekita.)...
• Adjectius demostratius (kono, sono, ano) amb yoo. (Konoyooni shite)

L’oració

2.5.  L’oració simple
2.5.1. Estructura de l’oració
• Declarativa afirmativa i negativa: monoda(Toki no tatsuno wa hayaimonoda); ni 
suginai (Kore wa okusoku ni suginai); intenció negativa tsumori wa nai (Toobun 

yameru tsumori wa nai); tendència (...sezuni wa irarenai, ...yootosuru, gachi, gimi); 

obiligació (ikazaru o enai, ikubeki da); negatiu parcial nai kotowa nai (Asa hayaku 
okirarenai kotowanai).

2.6.  L’oració composta
2.6.1. La subordinació
• Oracions subordinades substantives: l’estructura toiu (Hashio tsukatte taberu toiu 

shuukan wa...); toiu kotoda (Matsuri ga aru toiu kotoda.); accepció (...o...toiu); preveure 

el resultat (Atode kookaisuru kotoninaru); estructures amb wake (ikuwake ga nai, sooiu 
wake janai, asonde bakari iru wakeniwa ikanai...); explicativa amb dubte (dareka iru 

yoona ki ga suru...); intenció (...shiyoo ka to omotte iru, ...suru tsumori wa nai...); 

èmfasi en el seu grau (Ikani taihen ka ga wakatta.).
• Oracions temporals: te hajimete (Hitorigurashi o shite hajimete...); yoo to shita/suru 

toki (Tabeyoo to shita toki...); sai (Nyuujoosuru sai niwa...); to tomoni (Igaku ga 

shinposuru to tomoni...); to dooji ni (Seichooshiteiku noto dooji ni...).
• Oracions condicionals: verb forma te itara (Moshi sokoni itteitara...); dos canvis 

paralel.ls ba suruhodo (Benkyoosureba suruhodo...), ni tsurete (Kazu ga fueru ni 

tsurete...), ni shitagatte (Seichoosuruni shitagatte...); te minakutewa 

(Tabeteminakutewa...).
• Oracions causals: motiu karaniwa (Nihon ni kita karaniwa...); motiu emfàtic karakoso 

(Kitaishiteiru karakoso...), dakeni (Yoku  tsukau mono dakeni...); origen tokorokara 

(...surutokorokara...); causal negatiu bakarini (Yoku minakatta bakarini...).
• Oracions finals: uede (Shigoto o suru uede...).

• Oracions concessives: monono (Sotsugyooshita monono...), nimo kakawarazu (Kaze 

o hiiteiru nimo kakawarazu shigoto ni itta.).

2.6.2. La coordinació
• Oracions conjuntives: dues aspectes to doojini (Chooshodearu to doojini tanshodemo 

aru); emfàtic dokoroka, bakari dakedenaku (Samukunai dokoroka asebamuhodo da. 

Mite tanoshimu bakari denaku jibun demo yattemiru).
• Oracions juxtaposades: contrast noni taishite (Josei wa ...noni taishi dansei wa...).

• Oracions disjuntives: moshikuwa, matawa (Getsuyoo ni suru ka, moshikuwa /matawa  

suiyoo ni shimashooka), aruiwa.
• Oracions adversatives: dues coses contradictòries nagara (Karada ni warui to 

shitteinagara); contradir karato itte (Amerikani sundeirukaratoitte...); completament 

advers dokoroka (Yokunaru dokoroka...), towa gyaku/hantai ni.

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  Els caràcters xinesos (kanji). El seu ús. L´aprenentatge de caràcters xinesos.
• Els radicals. La seva posició.
• La lectura xinesa (on-yomi) i la japonesa (kun-yomi) dels caràcters.
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• La cal·ligrafia. Ordre dels traços.

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Sons i fonemes vocàlics
• Caiguda de vocal: i de ki, shi, chi, hi i bi (shkibetsu, ksha); u de ku, su, tsu, fu i pu
(hakshu, htsudan); una de dues vocals iguals en algunes paraules (taikukan); una de 
dues vocals final de la frase (arigato); la primera vocal a/o de dos caràcters iguals 
seguits (kkanakucha, kkoro).
• Reducció: tokoro-toko, konoaida-konaida...

• Allargament de vocal davant la partícula que cau (Mee tsubutte).

4.2.  Sons i fonemes consonàntics: afegir consonat o n (suggoi, sonomanma).

4.3.  Processos fonològics
• Ensordiment: h en ha, hi, he i ho (hitteki); n davant la vocal (tan´i).
• Canvi de so: ni, no, ra, ri, ru i re a n (ichinchijuu); rewa/ba a rya (sorya naiyo); 

tewa/ba a cha i ja (necha dame); kereba a kya (ikanakya); te/de shimau a chau i jau 

(tabechau); teoku a toku (keshitoite); teageru a tageru (yattageru); shu/ju a shi/ji
(shijitu); afegiment de k davant ka (dokka ikoo); toiu a tteyuu (Hamazaki tteyuu hito); 

nado darrere V a nante (Zenbu taberu nante dekinai.); mono da a monda (Jikan no 

tatsu no wa hayai monda.).

4.4.  Accent, ritme i entonació
• L’accent tònic en paraules amb doble consonant: k, s, t, p, sh i ch.(íppai/ ippái)

• Detectar el consentiment pel ritme i accent: ritme lent i l’última vocal llarga per 
mostrar dubte (Soo da nee.) i ràpid amb l’accent a la partícula final ne per afirmar (Soo 

da ne).
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Neerlandès

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure (processos); afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2.  Opinions, creences, hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar una opinió i argumentar una opinió; atribuir un 
fet a algú; conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular 
hipòtesis (sobre esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; 
valorar un fet (com a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent, com a 
versemblant).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir, negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que algú 
faci alguna cosa, demanar  ajut; demanar confirmació; demanar consell, aconsellar, 
desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; demanar, 
donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar autorització; 
restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, alertar; 
amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, dissuadir; 
expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra d’alguna cosa o 
d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, reclamar; recordar 
alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.4.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar.

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a 
un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 
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refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres 
d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2. Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1 Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2. Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra, la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3. Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4. Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal
• estàndard
• informal
• familiar

2.5 Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 
• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context

Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1.  Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2.  Funció comunicativa del text.
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1.1.3.  Tipus de text i format. 
1.1.4.  Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 

varietat estàndard/no estàndard. 
1.1.5.  Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual

El text com a unitat global de significat.
1.2.1.  Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.

1.2.2.  Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3.  Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3. Cohesió textual

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 

1.3.1  Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.). Waarde..., Dames en heren,... 

•Introducció del tema: Heb je een ogenblikje? In antwoord op uw schrijven...

•Tematització: Weet je iets van voetbal af? 

1.3.2.  Desenvolupament del discurs. 
•  Desenvolupament temàtic.
Manteniment del tema.

•Coreferència (ús de l’article, pronoms, demostratius; concordança de temps verbals). 
Límits de la pronominalització. Interferències d’altres llengües en la coreferència.
•  Repetició. Substitució per sinònims (Het werd een lang gesprek. De conversatie ging 

vooral over...); substitució per hiperònims (Hij wou graag hoofd van de Afdeling 

benoemd worden, maar die functie werd hem niet aangeboden.); substitució per 
hipònims (Ze vermeldde alle kenmerken. Ze had het over de kleur, de omvang en het 

gewicht.) substitució per proformes lèxiques (Ze hadden het over de zure regen. Een 

lastige kwestie dus.).
•Reformulació. Paràfrasi i aclariments: dat wil zeggen, of liever gezegd, in elk geval.  

•Èmfasi:  Het is waar dat... We moeten er rekening mee houden dat...

Expansió del tema.
•Exemplificació: Om een voorbeeld te noemen, Dit is een goed voorbeeld van...

•Al·lusions, referències, cites i evocacions: in verband met..., over dieren gesproken, ... 

•Definicions: Dat betekent dat...

•Enumeració, seqüenciació temporal: vervolgens. 
•Reforç. Precisió / matisació: om precies te zijn, in het bijzonder.

•Contrast: ook al, tenminste, toch.

•Conseqüència: Daarom
•Introducció de subtemes: In verband met...

•Personalització: eerlijk gezegd 

Canvi temàtic
•Digressió: hoe dan ook.

•Recuperació del tema: Zoals ik al zei...

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
•Addició: Bovendien. 

•Contrast: Toch, in feite, eigenlijk.

•Finalitat: om + te + infinitief. 
•Causa: omwille van, vanwege.

•Conseqüència: vervolgens.

•Condició: indien.
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1.3.3.  Conclusió del discurs.
•Resum /Recapitulació: In het kort.

•Indicació de tancament textual i tancament textual: Om te eindigen; Dank u wel voor 

uw aandacht.

1.3.4. Discurs oral: iniciació i  manteniment (recursos   específics).
•El torn de paraula: presa, manteniment i cessió: Ik geef nu het woord aan meneer 

Bolkema.

•Paper de la persona interlocutora. 
Demostrar implicació; Interjeccions d’incredulitat, d’indiferència o resignació, 
d’admiració; Assentiment. Wat zeg je nou? Wat verschrikkelijk! Kijk eens aan! 

Petició de confirmació: Ik weet niet of dat duidelijk is. 
Recursos dilatoris: ús de mots falca: Nou ja, je weet wel.

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: Eigenlijk, misschien.

• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5 La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
• La coma.
Desplaçament dels elements constituents de l’oració.
Enumeracions en combinació amb el punt i coma.
En les el·lipsis.
Absència de coma entre verb i complements.
Vocatius.
•El punt i coma: per separar oracions unides per un lligam  lògic; en enumeracions 

complexes; davant de conjuncions adversatives i concessives en oracions llargues.
•Els parèntesis: intercalació d’informació secundària en el discurs. 
•Les cometes: expressar ironia, col·loquialismes, argot, vulgarismes, eslògans...

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1.  Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2.  Converses de caràcter formal o semiformal.
2.1.3.  Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4.  Participació en tertúlies i debats.
2.1.5.  Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...).
2.1.6.  Anuncis publicitaris.
2.1.7.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen  Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1. Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes...
2.2.2. Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina.
2.2.3. Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres.
2.2.4. Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...).
2.2.5. Prendre apunts i fer resums.
2.2.6. Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).
2.2.7. Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...).
2.2.8. Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC.

2.3.  Comprensió oral
2.3.1. Notícies, reportatges, debats, tertúlies, dibuixos animats i pel·lícules en llengua 
no dialectal etc. emesos per ràdio o televisió.
2.3.2. Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...) en llengua 
no dialectal.
2.3.3.  Discursos, conferències...
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2.4.  Comprensió escrita
2.4.1.  Diaris i revistes.
2.4.2.  Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...).
2.4.3.  Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes.
2.4.4.  Tires còmiques i acudits.
2.4.5.  Anuncis publicitaris.
2.4.6.  Diccionaris monolingües.

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1.  Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers... 
2.5.2.  Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes.
2.5.3.  Resumen d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o 
relacionats amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne.
2.5.4.  Traducció de fragments d’articles en diaris, revistes, de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C. Competència lingüística.

1. Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics i utilització adequada dels mateixos (producció i comprensió) en 
els contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell

1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...).

1.3. Paraules compostes i derivades (gentilicis, prefixos, sufixos, parasintètics, 
cultismes...)

1.4.  Abreviacions i sigles

1.5.  Onomatopeies

1.6.  Mots transparents o pròxims. Falsos amics i interferències lèxiques freqüents amb 
la llengua materna o altres llengües.
Paraules d’ús regional freqüent a Holanda i Flandes.

1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger

1.8.  Frases fetes, dites, refranys
Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades. 

2.  Morfosintaxi  

Elements constituents de l’oració.

2.1. El substantiu

2.1.1.  El diminutiu: formació i ús de diminutius irregulars.
2.1.2.  El genitiu: anteposat amb possessiu (Jan zijn boek).

2.1.3.  Restes del datiu.
2.1.4.  El substantiu compost: altres models de composició.
2.1.5.  Plurals de  noms foranis. 

2.2. Els determinants

2.2.1. L’article:
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• Paraules que poden ésser paraules de i paraules het.
• Reminiscències de la declinació.
2.2.2.  Possessius: reminiscències de la declinació.
2.2.3.  Quantificadors: 
•Numerals cardenals + -en i la preposició met i un pronom possessiu.
•Fraccions.

2.3.Els pronoms

2.3.1.  El pronom personal:
•ge/gij.
•Ordre dels pronoms personals objecte directe i objecte indirecte.
2.3.2.  El pronom recíproc: l'ús del genitiu elkaars.

2.3.3.  El relatiu sense antecedent.
2.3.4.  L’interrogatiu: reminiscències de la declinació wiens, wier.
2.3.5.  L’exclamatiu: zulke + substantiu.
2.3.6.  L’indefinit:
•Men versus ze/je amb sentit impersonal.
•No col·lectiu.

2.4. L’adjectiu

2.4.1.  Grau: 
•Ús de op z'n, om het, ten, aller- + superlatiu.
•Ús de formes del comparatiu o superlatiu amb significat diferent.
2.4.2.  Derivació i composició: altres sufixos per adjectivar (-vriendelijk, -plichtig, -zaam, -

baar).
2.4.3.  L’ordre dels adjectius entre ells.
2.4.4.  (n)iets o wat + adjectiu.

2.5. El verb

2.5.1.  Formes:
•Forma activa i passiva dels diferents temps verbals.
•Supressió de l'infinitiu de gaan i hebben.
•Participium praesentis.

•Conjunctief (el subjuntiu) en expressions fixes. 
•Perífrasis verbal d’ús frequent.
2.5.2.  Ús de modes i temps verbals:
•Perfectum  versus imperfectum versus plusquamperfectum;

•Futurum versus futurum exactum versus conditionalis versus conditionalis del perfectum;

•Ús de l’imperfet per a expressar hipòtesi irreal;
•Locucions temporals amb un determinat temps verbal.
2.5.3.  Aspecte: els verbs incoatius, duratius, terminatius i habituals.
2.5.4.  Combinacions de verbs modals.

2.6. Les preposicions

2.6.1.  Complements preposicionals del verb, del nom i de l’adjectiu. 
2.6.2.  Posició 
•Anteposició i posposició: diferencia de significat.
•Combinació de preposició i posposició.
•Locucions preposicionals.
2.6.3.  Substitució de sintagma preposicional per: (n)ergens, overal + preposició.
2.6.4.  Contraccions de preposicions amb reminiscències de la declinació.

2.7.  Els adverbis
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2.7.1.  Derivació d’adjectius, de preposicions, de conjuncions i d’altres.
2.7.2.  Er: combinació de diferents tipus en una frase.
2.7.3.  Adverbis pronominals: ús i posició de les parts en la frase.
2.7.4.  Adverbis que indiquen afirmació, negació i dubte.
2.7.5.  Partícules modals: posició i ordre entre elles.

L'oració

2.8. L’oració simple

2.8.1.  L’ordre dels elements 
•Complement  directe/indirecte i l'ordre entre ells.
•Partícules modals eens, maar, even, al, toch, nog, wel i l'ordre entre elles.
•Complements circumstancials i l'ordre entre ells.
2.8.2.  El·lipsis de l’infinitiu després d’un verb modal.
2.8.3.  L’oració impersonal passiva.

2.9. L’oració composta

2.9.1. La subordinació.
•Ordre de tots els elements. 
•Oració  subordinada sense conjunció.
•beknopte bijzin  (l’oració concisa).
•Estil directe i indirecte.
•Oracions  relatives: avantposició i  postposició.
•Correlació de temps i mode. 

3.  Ortografia i aspectes gràfics

Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats en  el nivell intermedi, d’acord 
amb els objectius d’aquest nivell.

4. Fonètica i fonologia

4.1.Processos fonològics

4.1.1.  Assimilació (zakdoek: [k] >[g]).
4.1.2. Verscherping (pèrdua de sonoritat al final d'una paraula) [b,d,z,v] > [p,t,s,f].

4.2.   Prosòdia

4.2.1. Accentuació de paraules:
•Accentuació de paraules simples i derivades.
•Accentuació de paraules compostes segons el tipus d’enllaç.
•Accentuació de les paraules d’origen neerlandès i estrangeres.
•Accentuació de verbs amb prefixos separables i no separables i els seus derivats. 
4.2.2.  Accentuació de frase:
•Entonació i melodia de diferents tipus de frases (enunciatives, imperatives, 
interrogatives).
•Accentuació de la part de la frase que porta informació nova.
•Accentuació de les parts de la frase que formen contrast.
•Diferència entre paraules funcionals (àtones en l’ús no marcat i si no formen contrast) i 
paraules amb contingut semàntic (tòniques en l’ús no marcat).
•La pausa i la seva incidència en la melodia.
4.2.3.  Diferent pronunciació d’algunes fonemes segons les variants.
4.2.4.  Ritme i entonació.
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Portuguès

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

A. Competència pragmàtica 

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure (processos); afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte.

1.2.  Opinions, creences, hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú; 
conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular hipòtesis (sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; valorar un fet 
(com a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent, com a versemblant...).

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir, negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que 
alguna persona faci alguna cosa, ajut; demanar confirmació; demanar consell, 
aconsellar, desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; 
demanar, donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar 
autorització; restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, 
alertar; amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, 
dissuadir; expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra 
d’alguna cosa o d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, 
reclamar; recordar alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar.

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar...

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a 
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un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 
refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres 
d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2.Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1 Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en 
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del 
discurs i es manifesten en:
• La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat.
• La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
• Les convencions en els torns de paraula.

2.2. Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra, la inadequada aplicació 
de les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i 
pot comportar malentesos interculturals.

2.3. Introducció d’expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte 
lingüístic de la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a 
la televisió o a la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
• Refranys
• Expressions idiomàtiques
• Cites

2.4. Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos 
diferents: 
• formal

• estàndard
• informal

• familiar

2.5 Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:
• lèxic
• accent 
• aspectes paralingüístics
• llenguatge corporal

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 
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Relació del text amb la situació de comunicació.

Identificació i/o selecció de:
1.1.1.  Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2.  Funció comunicativa del text.
1.1.3.  Tipus de text i format. 
1.1.4.  Varietat i registre: llengua oral / llengua escrita; registre formal / informal; neutre; 
varietat estàndard / no estàndard; 
1.1.5.  Tema: enfocament i contingut.

1.2. Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1.  Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2.  Estructuració del contingut.
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3.  Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats.

1.3.  Cohesió textual. 

Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten 
els enunciats d’un text entre si. 
1.3.1.  Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (presa de contacte). 
• Introducció del tema.
•Tematització.
1.3.2.  Desenvolupament del discurs 
•Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema
•Coreferència (ús de l’article, pronoms, demostratius; concordança de temps verbals). 
Anàfora, catàfora, dixi. Límits de la pronominalització. Interferències d’altres llengües 
en la coreferència. 
•Repetició. Substitució per sinònims, hipònims i  proformes lèxiques.
•Reformulació. Paràfrasi i aclariments.
•  Èmfasi.
Expansió del tema
•Exemplificació.
•Al·lusions, referències, cites i evocacions. 
•Definicions.
•  Enumeració, seqüenciació temporal.
•  Reforç. Precisió/matisació. 
•Contrast. 
•Conseqüència.
•  Introducció de subtemes.
•Personalització. 
Canvi temàtic.
•Digressió.
•Recuperació del tema. 
La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals:
•Addició.
•  Contrast.
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• Finalitat.

•Causa.
•Conseqüència.
•Condició
1.3.3.  Conclusió del discurs.
•Resum /Recapitulació. 
• Indicació de tancament textual i tancament textual. 
1.3.4.  Discurs oral: iniciació i manteniment (recursos   específics).
•El torn de paraula: presa, manteniment i cessió.
•Paper de la persona interlocutora.
Demostrar implicació.

Petició de confirmació.

•Recursos dilatoris: ús de mots falca.
•Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte.
• L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.
1.3.5.  La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
•El punt: absència en sigles, símbols, algunes abreviatures, títols, subtítols, rètols, 
datacions, ordinals, al finals de càrrecs i noms…
• La coma
Desplaçament dels elements constituents de l’oració.
Enumeracions en combinació amb el punt i coma.
En les el·lipsis.
En la subordinació adverbial.
Per evitar ambigüitats.
Vocatius.
•Els dos punts: en documents administratius.
•Els punts suspensius: en omissions de text entre claudàtors.
•El punt i coma: per separar oracions unides per un lligam lògics; en enumeracions 
complexes; davant de conjuncions adversatives i concessives en oracions llargues.
•Els parèntesis: intercalació d’informació secundària en el discurs.
• Les cometes: expressar ironia, col·loquialismes, argot, vulgarismes, eslògans...

2.  Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1.  Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2.  Converses de caràcter formal o semi-formal.
2.1.3.  Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès 
general no especialitzat.
2.1.4.  Participació en tertúlies i debats.
2.1.5.  Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...).
2.1.6.  Anuncis publicitaris. 
2.1.7.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1.  Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes... 
2.2.2.  Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina. 
2.2.3.  Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres. 
2.2.4.  Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...)  
2.2.5.  Prendre apunts i fer resums.
2.2.6.  Escriptura creativa (cançons, poemes, contes, altres textos literaris...).  
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2.2.7.  Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions, 
escriptura creativa, col·laborativa...) 
2.2.8.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC

2.3.  Comprensió oral
2.3.1.  Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió.
2.3.2.  Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...).
2.3.3.  Discursos, conferències...

2.4. Comprensió escrita
2.4.1.  Diaris i revistes.
2.4.2.  Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...).
2.4.3.  Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes.
2.4.4.  Tires còmiques i acudits.
2.4.5.  Anuncis publicitaris.
2.4.6.  Diccionaris monolingües.

2.5. Mediació oral i escrita

2.5.1.  Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, 
família, col·legues professionals, convidats estrangers...
2.5.2.  Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes.
2.5.3.  Resum d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o relacionats 
amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne.
2.5.4.  Traducció de fragments d’articles en diaris, revistes, de novel·les, poemes, i 
textos no especialitzats.

C. Competència lingüística.

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics: reconeixement i utilització adequada (producció i comprensió) 
en els contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.

1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics, precisió lèxica...). 
Vulgarismes, cultismes i neologismes. Sinònims relacionats amb el registre, amb el 
context i amb el grau d' especialització i de precisió.

1.3.  Paraules compostes i derivades (prefixos, sufixos, parasintètics, cultismes...).

1.4.  Onomatopeies

1.5.  Abreviacions i sigles

1.6.  Préstecs i mots d’ origen estranger

1.7.  Frases fetes, dites i refranys

1.8.  Mots transparentes o pròxims. Falsos amics. Interferències lèxiques més freqüents 
(calcs i barbarismes)

1.9.  Recursos expressius: eufemismes, metàfores, metonímia, comparacions

1.10.  Diferències lèxiques entre les variants de la llengua portuguesa: Brasil, Portugal 
i països africans
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1.11.  Lèxic de procedència indígena i africana

2. Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.El substantiu
2.1.1.  Morfologia del substantiu: casos particulars en la flexió de gènere i nombre.
•Grau relatiu: diminutius i augmentatius: casos particulars.

2.2. Els determinants

2.2.1.  Articles. Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars.
2.2.2.  Demostratius Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars.
2.2.3.  Possessius . Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars.
2.2.4.  Quantificadors:
•Numerals. Cardinals. Ordinals. Revisió, sistematització i consolidació. Casos 
particulars.
•Altres quantificadors. 
2.2.5.  Altres determinants: aposició.

2.3.  Els pronoms

2.3.1.  Els pronoms personals. Revisió, sistematització i consolidació. Casos 
particulars.
2.3.2.  Formes de tractament. Casos particulars. Restriccions d’ ús per registre.
2.3.3.  Els pronoms  reflexius i recíprocs. Altres casos.
2.3.4.  Els relatius: Variables i invariables. Revisió, sistematització i consolidació. 
Casos particulars.
2.3.5  Formes tòniques i àtones. Revisió, sistematització i consolidació de l’ênclise, 

mesóclise  i  próclise. Diferències entre Brasil i Portugal.
2.3.6.  Col·locació dels pronoms àtons amb els temps composts.
2.3.7.  Combinacions i contraccions  dels pronoms àtons CD/CI.
2.3.8.  Els interrogatius. Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars.
2.3.9.  Els exclamatius. Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars.

2.4  L’adjectiu

2.4.1.  Morfologia del adjectiu: casos particulars en la flexió de gènere i nombre.
2.4.2.  Casos particulars de la posició de l’adjectiu.

2.5  El verb

2.5.1.  Tipus de verb
•Verbs irregulars. Revisió, sistematització i consolidació.
•Verbs defectius: Casos especials.
•Verbs abundantes.

•Verbs reflexius. Casos especials.
•Verbs predicatius intransitius. Verbs predicatius transitius. Casos particulars.
•Verbs de règim preposicional. Casos particulars.
2.5.2.  Formes personals i no personals:
•Contrast “infinitivo pessoal / impessoal”.
•“Infinitivo pessoal flexionado”. Altres casos.
•“Infinitivo pessoal flexionado” compost.
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•Gerundi simple i gerundi compost (usos especials).

•Participis  irregulars.
•Participis duplos.

2.5.3.  Temps i aspecte.

Temps verbal d’indicatiu.
•Expressió de present, passat i futur. Revisió, sistematització i consolidació dels temps 
simples. Usos particulars.

•Temps compostos : Pretérito perfeito composto/Futuro do presente /Futuro do 

pretérito/ Pretérito mais-que perfeito composto.
•Contrast Pretérito perfeito composto/  pretérito perfeito simple.

•Correlacions  temporals: sistematització.
Temps verbal de subjuntiu.

•Present,imperfet i futur simple. Formes regulars. Revisió, sistematització i 
consolidació. Usos particulars.
•Contrast futur de subjuntiu / imperfecte de subjuntiu simple i compost.
•Temps compostos: Pretérito perfeito/pretérito mais-que-perfeito/futuro composto.
•Correlacions  temporals: sistematització.
•Imperatiu: revisió, sistematització i consolidació. 
Aspecte.
•Revisió, sistematització i consolidació dels diferents aspectes verbals.
•Expressió de la temporalitat i els seus matisos.
•Expressió de la condició i els seus matisos.
•Expressió de la  hipòtesi i els seus matisos.
2.5.4.  Modalitat

•Revisió, sistematització i consolidació de les perífrasis verbals d’obligació, possibilitat, 
imminència, probabilitat i necessitat. 
•L’èmfasi: altres casos. 
2.5.5.  La veu passiva: morfologia i ús.

2.6 . Les preposicions

2.6.1.  Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars.
2.6.2.  Usos particulars d’algunes preposicions.

2.7.  Els adverbis

2.7.1.  Casos particulars.

2.7.2.  Locucions adverbials.

2.8.  L’oració simple

2.8.1.  Revisió, sistematització i consolidació.

2.9. L’oració composta

2.9.1.  La subordinació: revisió, sistematització i consolidació.
•Oracions subordinades substantives.

•Oracions subordinades completives d’infinitiu.
•Oracions subordinades adjectives o de relatiu.

•Oracions subordinades condicionals.
•Oracions subordinades causals.

•Oracions subordinades concessives.

•Oracions subordinades conclusives.
•Oracions subordinades  temporals.

•Oracions subordinades finals.
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•Oracions subordinades comparatives.

•Oracions subordinades exclamatives.
•Interferències sintàctiques en els usos dels connectors.
2.9.2.  La coordinació. Revisió, sistematització i consolidació.
•Oracions conjuntives

•Oracions disjuntives
•Oracions adversatives

•Oracions conclusives

3.  Ortografia i aspectes gràfics

3.1.  Representació gràfica de fonemes i sons. El sistema vocàlic i el sistema 
consonàntic

3.2.  Signes ortogràfics. Revisió, sistematització i consolidació

3.3.  Diferències ortogràfiques entre Brasil i Portugal

3.4.  Signes de puntuació. Ús del punt, la coma, punts d’interrogació i exclamació. 
Revisió, sistematització i consolidació

3.5.  Observacions sobre l’ ús del guió

3.6.  Estructura sil·làbica. Divisió de paraules

3.7.  Accents diacrítics

3.8.  Ortografia i adaptació de les paraules d’origen estrangera

3.9.  Abreviatures

3.10.  Sigles

4.  Fonètica i fonologia
La pronunciació estàndard portuguesa i brasilera: diferències.

4.1. Sons i fonemes vocàlics: revisió, sistematització i consolidació

4.1.1.  Sons orals. Plurals amb alteració de timbre de la vocal tònica.
4.1.2.  Sons nasals.

4.2.  Sons i fonemes consonàntics: revisió, sistematització i consolidació

4.3.Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, 
palatalització, nasalització, alternança  vocàlica, emmudiments...). Processos 

fonològics de paraules estrangeres i de paraules que en llengües properes es 
pronuncien de manera diferent.

4.4.  Accent, ritme i entonació; Patrons tonals d’elements lèxic aïllats. Accentuació de 
paraules cultes i paraules estrangeres ; doble possibilitat d’accentuació.
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Rus 

Nivell avançat

Competència lingüística comunicativa

А.  Competència pragmàtica. 

1.  Funcions

1.1.  Coneixements i informació

Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure (processos); afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un 
fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte...

1.2.  Opinions, creences; hipòtesis

Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú; 
conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular hipòtesis (sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; valorar un fet com a 
causa o conseqüència d’un altre, com a contingent, com a versemblant.

1.3.  Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat.

Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; oferir 
ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir, negar-se a fer alguna cosa; admetre; consentir; 
convidar; prometre, jurar; retractar-se...

1.4.  Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària 
faci o no faci alguna cosa)

Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que 
alguna persona faci alguna cosa, ajut; demanar confirmació; demanar consell, 
aconsellar, desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; 
demanar, donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar 
autorització; restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, 
alertar; amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, 
dissuadir; expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra 
d’alguna cosa o d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, 
reclamar; recordar alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar...

1.5.  Sentiments, actituds, estat físic i anímic

Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria o felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; indiferència; 
dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; preocupació; sorpresa;
temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; vergonya. Acusar; defensar; exculpar, 
ràbia...

1.6.  Relació social; actituds envers les altres persones

Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a un 
acomiadament; convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 
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refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres 
d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments.

2.  Competència sociolingüística

Atès que la llengua és un fenomen sociocultural que incideix en la forma en què les 
persones es comuniquen i que comporta una manera de veure i d’entendre el món, cal 
posar l’accent en els aspectes de l’ús de la llengua, que es relacionen amb aquest 
fenomen i que conformen la competència lingüística. A continuació es llisten els 
aspectes que caldrà incorporar en el curs del procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’aquest nivell:

2.1.  Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en    
l’estatus de les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del discurs 
i es       manifesten en:
•L’ús i selecció de les formes de tractament: oficial, formal, informal, familiar, íntim, 
autoritari, agressiu.
•Les convencions en els torns de paraula.

2.2.  Fórmules de cortesia. Principals convencions socials que caracteritzen l’ús del rus 
en les funcions que comporten fórmules molt codificades (demanar disculpes, permís, 
expressar agraïment, felicitar...).

2.3.  Expressions de saviesa popular - component significatiu de l’aspecte lingüístic de 
la competència sociocultural - i actualment, grafits, eslògans publicitaris a la televisió o a 
la vestimenta, i plafons als llocs de treball, amb la mateixa funció.
•Refranys
•Expressions idiomàtiques
•Cites
• Noms, situacions, textos que reflecteixen la memòria col·lectiva dels russos (Левша, 

Баба Яга, 1937 год, прорубить окно в Европу, тяжела ты шапка Мономаха...). 

2.4.  Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos     
diferents: 
•formal, 
•neutre, 
•informal, 
•familiar. 

2.5.  Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència 
geogràfica, grup professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:

•lèxic,
•gramàtica,
•fonologia,
•característiques de la veu (ritme, volum...),
•aspectes paralingüístics,
•llenguatge corporal.

B.  Competència discursiva

El text com a unitat mínima de comunicació. 

1.  Organització del discurs

1.1.  Adequació al context 

Relació del text amb la situació de comunicació.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.20092386

Disposicions

Identificació i/o selecció de:
1.1.1.  Els indicis situacionals: lloc, canal, persones interlocutores i relació entre ells.
1.1.2.  Funció comunicativa del text.
1.1.3.  Tipus de text i format. 
1.1.4.  Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre; 
 varietat estàndard/no estàndard; 
1.1.5.  Tema: enfocament i contingut.

1.2.  Coherència textual 

El text com a unitat global de significat.

1.2.1.  Pertinència del contingut.
Selecció de contingut rellevant.
1.2.2.  Estructuració del contingut.  
Ordenació lògica de les idees.
1.2.3.  Selecció de les estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats. 

1.3.  Cohesió textual 
1.3.1.  Inici del discurs
•Mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.): Уважаемые дамы и господа! 
Уважаемый господин...! Будьте добры/ Будьте любезны ...Дорогие друзья! 

Коллеги!

•Introducció del tema: по поводу; тема статьи, статья посвящена, что
касается…

•Tematització: Твоя сестра, она уже приехала?; Муж? Его нет дома.

1.3.2.  Desenvolupament del discurs 
•Desenvolupament temàtic
Manteniment del tema 
•Correferència (pronoms, adverbis; concordança de temps verbals): этот/ тот/ 

такой/ тако;  anàfora (У дороги стоял дом, в нём горел свет.); catàfora (Ясно
одно: мне надо уходить.) i dixi (указанный, данный, вышеуказанный...).
•El·lipsi: absència del subjecte, predicat i/o complements com a una de les
característiques del lenguatge col·loquial (Он домой. Она по-французски с детства.).
•Repetició (eco lèxic, sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics/xarxes 
lèxiques): Я не видел Волги. Я вот поеду на Волгу...; Я всегда покупаю этот

журнал. Это еженедельник.; лучше всех/ самый хороший/ наилучший

•Reformulació. Paràfrasi i aclariments: то есть, другими словами, можно сказать, а
именно, одним словом…

•Èmfasi. Inversió de l'ordre normal de les paraules per destacar la informació principal
(Этой проблемой они не интересуются. Квартиры у неё нет.). Particules: ведь, 
же, разве, неужели.

Expansió temàtica 
•Enumeració,  seqüenciació temporal: прежде всего; в то же время, в течение; в

заключение, наконец, первое, второе...
•Exemplificació: вот/так например, то есть, примером может служить, можно

привести пример; нечто подобное, вот скажем, к примеру…

•Al·lusions, referències, cites i evocacions: как считает/говорит/отмечает, по
словам, по мнению, как сообщают газеты…

•Definicions: то  есть, скажем, другими словами, как бы это сказать, так

называемый, что/это значит, а именно...
•Reforç. Precisió/matisació: обратите внимание, как говорится; поверь/поверьте

мне...

•Contrast: в отличие от; с одной стороны, с другой стороны; тем не менее...

•Introducció de subtemes: кстати, (а) что касается; с другой стороны, помимо
(этого...), в том числе…
•Personalització: кажется, очевидно, как известно, я думаю, я считаю, я знаю...
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Canvi temàtic
•Digressió: (а) что касается, кроме того, переходя к...
•Recuperació del tema: в связи с этим, как уже говорилось раньше / как я уже

говорил, возвращаясь к...

La connexió: ús d’elements d’enllaç i organització del text.
Connectors textuals 
•Addició, suma: короче говоря, а также, при этом, между прочим...

•Contrast: напротив, в отличие от…

•Finalitat. Resultat, conseqüència: вследствие чего, следовательно, отсюда
следует, так что...

•Causa: по (этой) причине, в связи с этим...

•Condició: при условии, что; при +prep. (при желании...)...
1.3.3.  Conclusió del discurs
•Resum /Recapitulació: таким образом, итак, можно сказать, что; можно сделать

вывод, подводя итог, в заключение, одним словом...
•Indicació de tancament textual: Спасибо. На этом я заканчиваю. Хватит об этом! 

Ну всё!

1.3.4.  Discurs oral: Iniciació i manteniment (recursos específics).
•El torn de paraula: presa, manteniment i cessió. (А) что Вы скажете? Вы не
против? Вы не возражаете? Ну и как?; Я хотел бы возразить; видите ли

•Paper de la persona interlocutora: demostració de comprensió, petició d’aclariments, 
etc.

(llenguatge fàtic): Что вы хотите сказать? Совершенно верно. Конечно, 

пожалуйста. Я вас не совсем понял. Что именно/какой именно?; смотря

что/какой/где; Ну да?...
Recursos dilatoris: ús de mots falca: значит, как бы; ну, не знаю…

Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: вряд ли, неужели, разве; я бы сказал, 

как бы это сказать; если я не ошибаюсь ...

•L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. 
Realitzacions emocionals de les principals estructures d'entonació (ИК -2 – indignació, 
ИК -5 – ironia, ИК -7 – menyspreu). 
Significats específics d’algunes estructures d’entonació: ИК-2 – pregunta-especificació 
(А когда вы(2) уезжаете)?; ИК-3 – repetició de la pregunta per contestar (Что вы

здесь делаете? – Что мы здесь делаем? Ждём); ИК-4 – pregunta incomplerta, 
pregunta-exigència, salutació. (Они уже приехали. – А Наташа?; Ваш билет?).

1.3.5.  La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de 
puntuació.
•Punts suspensius, dos punts, punt i coma, guió. El seu ús en les oracions coordinades i 
subordinades.
•Guions o parèntesis per  a informacions addicionals o aclaratòries.

2. Textos i àmbits d’ús 

2.1.  Expressió i interacció oral
2.1.1.  Converses de caràcter col·loquial i transaccional.
2.1.2.  Converses de caràcter formal o semi-formal. Converses telefònique.
2.1.3.  Monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: narracions de fets, 
experiències; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes d’interès general 
no especialitzat.
2.1.4.  Participació en tertúlies i debats. 
2.1.5.  Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema 
d’interès personal o professional, debats, simulacions, enquestes, entrevistes...) 
2.1.6.  Anuncis publicitaris. 
2.1.7.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereix Internet i les TIC.

2.2.  Expressió i interacció escrita
2.2.1.  Cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, queixes... 
2.2.2.  Escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina. 
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2.2.3.  Formularis de reclamació, comunicat d’accidents o sinistres. 
2.2.4.  Articles d’opinió (cartes al director, revista de l’escola...)  
2.2.5.  Prendre apunts i fer resums.  
2.2.6. Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques d’espectacles, narracions,
escriptura creativa, col·laborativa...) 
2.2.7.  Participació en xats, blogs, i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC

2.3.  Comprensió oral
2.3.1.  Notícies, reportatges, debats, tertúlies, etc. emesos per ràdio o televisió. 
2.3.2.  Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...) 
2.3.3.  Discursos, conferències...

2.4.  Comprensió escrita
2.4.1.  Diaris i revistes.  
2.4.2.  Textos literaris (novel·la, assaig, poesia, cançons, contes...)
2.4.3.  Manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes. 
2.4.4.  Tires còmiques i acudits. 
2.4.5.  Anuncis publicitaris.
2.4.6.  Diccionaris monolingües

2.5.  Mediació oral i escrita
2.5.1.  Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials  per a amistats, família, 
col·legues professionals, convidats estrangers... 
2.5.2.  Resum de l’essencial d’articles de diaris i revistes. 
2.5.3.  Resum d’una xerrada o conferència sobre temes d’interès general o relacionats 
amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne. 
2.5.4. Traducció de fragments d’articles en diaris, revistes, de novel·les, poemes, i
textos no especialitzats.

C.  Competència lingüística

1.  Lèxic i aspectes semàntics

1.1.  Repertoris lèxics i utilització adequada d’aquests (producció i  comprensió) en els 
contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.
1.2.  Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...)
•Мatisos estilístics d’ús dels sinónims (кушать-есть-жрать).
•Grups semàntics (любоваться – наслаждаться – восхищаться; скончаться –

погибнуть – умереть – сдохнуть; должность – профессия – специальность).
•Mots polisèmics (приличная зарплата – приличный костюм – приличный

человек…).
1.3.  Paraules compostes i derivades.
•Variants i matisos: sufixos diminutius afectius (-ик) i despectius (-ишко); augmentatius 
admiratius (-ина) i despectius (-ище). Sufixos dels adjectius (большущий, 

малюсенький…).
•Famílies de paraules (род, родина, родной, родители, родиться...).
•Formació d’adjectius a partir de substantius (пелевинский роман, университетские

друзья, летние каникулы…).
•Formació de substantius a partir de verbs (чтение, читатель…). 
•Substitució de combinacions Adj.+Subs. per substantius derivats (Третьяковка, 

минералка, флэшка…).
• Parasintètics (сорокапятилетний, черноглазый…).
1.4.  Abreviacions. Sigles.
•Abreviacions del llenguatge polític, comercial i administratiu. Abreviacions 
internacionals (MP3).
1.5.  Onomatopeies (animals, emocions, sorolls ambientals més freqüents).
1.6.  Mots transparents o pròxims (чат, плеер…). Falsos amics (карьера…). 
1.7.  Préstecs i mots d’origen estranger. Anglicismes (супермаркет, менеджер…).



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5297 – 15.1.2009 2389

Disposicions

1.8.  Frases fetes, dites, refranys, aforismes. Locucions i frases fetes típiques del 
llenguatge col·loquial. 

2.  Morfosintaxi

Elements constituents de l’oració

2.1.  El substantiu
2.1.1.  Substantius augmentatius, diminutius, afectius, comparatius, superlatius.
2.1.2.  Declinació dels noms i cognoms russos i estrangers.
2.1.3.  Substantius de gènere comú i el seu significat (сирота, зануда...).

2.2.  Numerals
2.2.1.  Numerals cardinals, ordinals i col·lectius . Declinació i ús.
2.2.2.  Nombres enters, fraccions, decimals, percentatges; operacions matemàtiques: 
addició, substracció, multiplicació i divisió.
2.2.3.  L’ús dels numerals cardinals amb substantius i adjectius.
2.2.4.  Declinació dels numerals полтора/полторы.

2.2.5.  Declinació i ús dels numerals compostos.

2.3.  El pronom (morfologia i posició)
2.3.1.  Els relatius который/чей  i el seu ús en les oracions compostes.
2.3.2.  Els negatius никто/некто ... Diferència i ús. Declinació partida (ни у кого, не с  

кем).

2.3.3.  Els indefinits (кое-, -либо,  некоторый,  несколько).
2.3.4.  Els determinatius (сам, самый, всякий, любой, каждый) i el seu ús.
2.3.5.  Pronoms demostratius (этот, тот, такой, таков) i el seu ús en les oracions 
compostes.

2.4.  L’adjectiu 
2.4.1.  Tipus d’adjectius. Adjectius possessius amb sufix (-ов, -ин, - нин).

2.4.2.  Adjectius breus i el seu ús. Funcions de les formes llargues i breus. Concordança 
de les formes breus.
2.4.3.  Superlatiu dels adjectius. Forma simple (наилучший) i composta (наиболее
интересный).

2.4.4.  Declinació  d’adjectiu després de numeral (два красивых дома).
2.4.5.  Substantivació i adverbialització d’adjectius.

2.5.  El verb
2.5.1.  Significats generals i específics de les formes verbals.
2.5.2.  Verbs de moviment i el seu ús.
•Ús de verbs de moviment amb diferents prefixos (заходил в магазин/заходил по
комнате).

•Verbs transitius de moviment.
•Imperatiu dels verbs de moviment (иди/не ходи).

•Ús de verbs de moviment de significat directe i figurat. Expressions idiomàtiques 
(носить характер, пришла в голову мысль...).

2.5.3.  L’aspecte verbal. 
•Particularitats de l’ús dels verbs perfectius i imperfectius en indicatiu, imperatiu i 
infinitiu. 

•Aspecte verbal i  negació (не говорить/не сказать, не пиши/не напиши...).

2.5.4.  Mode. Ús funcional dels temps i modes verbals.
2.5.5.  Veu

El verb reflexiu i la veu passiva. Contrast amb la llengua  pròpia. Ús de la veu passiva 
segons diferents registres i estils funcionals.
•Verbs amb la partícula -ся : acció reflexiva i recíproca. 
2.5.6.  Famílies verbals
•Verbs amb prefixos (помнить, писать, жить…).
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•Verbs вставать – встать – стоять, ложиться –лечь – лежать ...

2.6.  El participi

2.6.1.  Formes plenes i breus. Les seves particularitats. 

2.6.2.  Girs de participi, la seva funció i ús.
2.6.3.  Formes actives i passives. Ús dels participis passius en forma breu.

2.7.  El gerundi

2.7.1.  Girs de gerundi, la seva funció i ús.
2.7.2.  Formació dels gerundis dels verbs amb la partícula –ся.

2.7.3.  Transformació del gerundi en estructures verbals (relacions temporals, causals, 
condicionals).

2.8.  Els adverbis

•Grau superlatiu. Formes simples (строжайше) i compostes (наиболее строго). 
Formes limitatives (пораньше, получше…).

•Adverbis indefinits de mode, causa, quantitat, finalitat (кое-как, почему-то, сколько-

нибудь, зачем-то…).
•Adverbis negatius (никуда, никогда, неоткуда, незачем…).

2.9.  Paraules auxiliars

2.9.1.  Partícules. Sistematització de les seves funcions i ús. 
•Partícules formatives: indefinides (-то, -либо, -нибудь, кое-).

•Partícules negatives (нет, не, ни).

•Partícules modals: interrogatives (разве, неужели), dubitatives (вряд ли, едва ли),
emfàtiques (же, ведь), limitatives (лишь, только). 

2.9.2.  Interjeccions: emotives (увы, ах, ого, ура...), exhortatives (ну-ка, эй...), 

invocatives (Боже мой, ей-Богу ...), onomatopeiques (хи-хи, мяу, ку-ка-ре-ку...).

2.9.3.  Conjuncions. Les seves funcions i ús. Sistematització.
• Conjuncions coordinants: aclaratives (то есть, а именно...), adversatives (а то, 

зато, однако...), copulatives (да, тоже, также), disjuntives (или, либо, то...то);

• Conjuncions subordinants: temporals (пока, едва, как только...), causals (так как, 
оттого что, ибо...), condicionals (когда, раз...), concessives (хотя, пусть/пускай), 

comparatives (будто, словно, точно), consecutives (так что), aclaratives (что, 

чтобы), finals (с тем чтобы, лишь бы...). 

L’oració

2.10.  L’oració simple:  estructura de l’oració
Modificacions de l’estructura. Significats que depenen del canvi d’ordre de les paraules. 

2.11.  L’oració composta

Tipus de relacions en les oracions compostes (coordinades i subordinades).
2.11.1.  La subordinació
•Oracions subordinades de relatiu amb els pronoms  relatius какой, который, чей.
Diferències i ús.
•Oracions subordinades adverbials (temporals, de lloc, condicionals, causals,
consecutives, finals, concessives, comparatives). 

2.11.2.  La coordinació
•Oracions conjuntives amb les conjuncions (да, да и, тоже, также)
•Oracions juxtaposades (, /; / : / . ). Els  seus significats.

•Oracions disjuntives (то..., то…; то ли …, то ли…; либо...) i adversatives (однако, 

зато…).

3.  Ortografia i aspectes gràfics
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3.1.  Aspectes gràfics i   tipogràfics i tipus de text: avisos i anuncis formals, publicitat.

3.2.  Representació gràfica de fonemes i sons. Principals regles d’ortografia.

3.3.  Els signes de puntuació. Regles bàsiques de puntuació. Regles de puntuació en 
les oracions juxtaposades.

3.4.  Abreviatures (млн.чел.; кол-во…).

3.5.  Sigles (ООН, СМИ, СНГ…).

4.  Fonètica i fonologia

4.1.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals d’elements lèxic aïllats.

4.2.  Accent, ritme i entonació / patrons tonals de l’oració. Realitzacions emocionals de 
les principals estructures d’entonació.
• ИК-4 – el seu ús en el llenguatge oficial i periodístic, pregunta oficial, sèries 
• ИК-5 – valoració emocional.
• ИК-6 – exclamació.
• ИК-7 – negació de la característica (Да какой он писатель!).

4.3.  Canvis fonètics en la poesia.
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	PRE/5/2009, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’adhesió de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà al Conveni Marc entre l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integr
	at d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/4039/2008, de 28 de novembre, de concessió del II Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet de l’Institut d’Estudis Autonòmics per a estudis sobre autonomia política i federalisme.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	DECRET
	3/2009, de 13 de gener, de modificació del Decret 275/1991, d’11 de desembre, pel qual es desplega la composició, l’organització i el funcionament de la Comissió Govern de la Generalitat-Conselh Generau dera Val d’Aran.
	DECRET
	3/2009, de 13 de gèr, de modificacion deth Decret 275/1991, d’11 de deseme, peth quan se desvolope era composicion, era organisacion e eth foncionament dera Comission Govèrn dera Generalitat-Conselh Generau dera Val d’Aran.
	RESOLUCIÓ
	GAP/4034/2008, de 23 de desembre, sobre la selecció d’un projecte dels ens locals amb una població de dret de més de 200.000 habitants, susceptible de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2013, Eix 1, Economia del coneixement i innovació i desenvol
	upament empresarial.
	RESOLUCIÓ
	GAP/4035/2008, de 23 de desembre, sobre la selecció d’operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament del FEDER per al període 2007-2013, Eix 5, Assistència Tècnica.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	DECRET
	4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/4036/2008, de 7 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Girbau, SA, per als anys 2007-2012 (codi de conveni núm. 0802181).
	RESOLUCIÓ
	TRE/4038/2008, de 14 de novembre, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del 5è Conveni col·lectiu de treball del personal d’administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universita
	t Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, per als anys 2004-2009 (codi de conveni núm. 7902770).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució TRE/3369/2008, de 20 d’octubre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Consorci Sociosanitari de Sta. Coloma de Queralt (abans Llar-Residència Ntra. Senyora del Carme, per als anys 
	2008-2010 (DOGC núm. 5257, pàg. 83529, de 13.11.2008).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ACORD
	GOV/4/2009, de 13 de gener, pel qual es declara la sortida de la situació d’excepcionalitat de determinades conques o sistemes hídrics.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució PRE/3932/2008, de 22 de desembre, de nomenament del senyor Joan Carles Seuba Torreblanca com a cap de l’Àrea d’Anàlisi de Projectes de la Direcció de Qualitat Normativa (DOGC núm. 5290, pàg. 525, de 5.1.2009).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 26 de novembre de 2008, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris.
	RESOLUCIÓ
	de 26 de novembre de 2008, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques, incloses en el conveni subscrit el 15 de març de 2002 entre la Universitat Autònoma de Barcelona
	, l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària i l’Institut Municipal de Salut Pública.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	d’11 de desembre de 2008, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/4031/2008, de 3 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de Tortosa.
	RESOLUCIÓ
	ECF/4032/2008, de 3 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de Tortosa.
	RESOLUCIÓ
	ECF/4033/2008, de 3 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de refugi de fauna salvatge de les finques anomenades Cova, Fontsalada i Maset, situades al terme municipal de Bovera (exp. RFS LL-01/08).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte i l’estudi d’impacte ambiental d’una activitat ramadera al terme municipal d’Artesa de Lleida (exp. LA-2007/0219).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud de revisió d’autorització ambiental mitjançant control periòdic d’una activitat ramadera al terme municipal d’Alcarràs (exp. LA-2008/0164).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2008001062).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de la riera de Santa Coloma (ref. CC2003002356).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Baix Francolí (ref. CC2008000359).
	ANUNCI
	d’informació pública del lloc, el dia i l’hora per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals i dels col·lectors en alta de Montví de Baix, al
	 terme municipal de Moià.
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	de 19 de desembre de 2008, per la qual es dóna publicitat a l’adjudicació definitiva d’un contracte.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 30 de desembre de 2008, per la qual es publica el pressupost per a l’any 2009.
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei.
	DIVERSOS
	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
	CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
	CONSORCI TER BRUGENT
	COOPERATIVA DE MUDANZAS, SCCL
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	IES-SEP ESCOLA DEL TREBALL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	BALAGUER
	BELLVER DE CERDANYA
	BESALÚ
	BRUNYOLA
	CABANELLES
	CANYELLES
	CORNELLÀ DE LLOBREGAT
	CUBELLES
	DOSRIUS
	FIGUERES
	GUALBA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLORET DE MAR
	MEDIONA
	NAVÀS
	NAVATA
	OLOT
	PAU
	PONTONS
	LA RIBA
	RIELLS I VIABREA
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT JULIÀ DE VILATORTA
	LA SECUITA
	TERRASSA
	TORDERA
	TORTOSA
	LA VALL DE BOÍ
	VILABERTRAN
	CONSELLS
	COMARCALS
	CONCA DE BARBERÀ
	GARROTXA
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de procediment de divorci (exp. 127/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 702/2008).
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