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1. NIVELL AVANÇAT

1.1. Definició de nivell

El nivell avançat presenta les característiques de la franja alta del nivell de competència B2 (B2+), com es defineix en el MECR.
Aquest nivell  suposa utilitzar  la llengua amb desimboltura i  eficàcia  en situacions habituals  i  altres de més específiques que
requereixen comprendre, produir i tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament complexos que versin sobre temes
generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant, en una varietat de llengua estàndard (formal i informal) i amb un
repertori lèxic ampli.

En aquest nivell s’espera que l’alumnat adquireixi una competència discursiva notable i que pugui produir un discurs oral i escrit
ben cohesionat i precís.

1.2. Objectius generals

En acabar els dos cursos que integren el nivell avançat (avançat 1 i avançat 2), l’alumnat haurà de ser capaç de:

-Comprendre textos orals de diferent grau de formalitat, en les diferents modalitats lingüístiques.

-Comprendre textos escrits de diferent grau de formalitat de caràcter general o específic.

-Produir i reproduir textos orals de temes de caràcter general i específic amb un bon domini de la gramàtica i de la fonètica
catalana, amb fluïdesa, precisió i eficàcia.

-Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre temes diversos amb un bon domini del codi lingüístic.

-Assolir coneixements (de contingut i de procediment) relatius a la realitat sociolingüística, cultural i dialectal del català.
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1.3. Objectius específics del PRIMER CURS del nivell AVANÇAT

Comprensió escrita

-Comprendre textos escrits de caràcter general o específic utilitzant fonts de referència si és necessari.

-Comprendre instruccions dels àmbits comercial, industrial i altres que incloguin detalls i condicions específiques.

-Reconèixer opinions i punts de vista en textos escrits que presenten un cert nivell de complexitat lingüística.

-Llegir de manera expressiva adaptant l’estil de lectura a la naturalesa del text, amb la pronunciació i entonació adients.

-Llegir  de forma comprensiva textos mitjanament extensos i  complexos sobre diversos temes. L’alumnat haurà de ser capaç
d’identificar les idees rellevants i haurà d’adquirir una major competència gramatical i discursiva per entendre l’estructura i el
contingut del text.

-Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua objecte d’estudi.

Expressió escrita

Descriure fets i experiències reals o imaginades expressant clarament la relació entre les idees exposades i adaptant el discurs al
tipus de text escollit.

Escriure cartes personals i formals, notes, enquestes, informes i assajos, de temàtica diversa, utilitzant un lèxic ric i variat així com
una àmplia diversitat d’estructures i elements lingüístics.
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Narrar i descriure fets i experiències; exposar els arguments a favor o en contra d’un tema concret o abstracte, usant un repertori
lèxic ampli.

Escriure textos amb finalitat estètica o literària.

Enriquir el bagatge lèxic personal a fi d’eliminar l’ús d’interferències i de minvar l’ús dels vulgarismes i dels genèrics.

Pel que fa a l’extensió dels textos escrits que l’alumnat haurà de produir, aquesta figura a l’apartat d’avaluació.

Comprensió oral

Escoltar  i  comprendre  un  interlocutor  o  un  discurs  emès  per  qualsevol  mitjà  audiovisual  de  l’àmbit  personal,  professional,
acadèmic, social, sempre que estigui ben estructurat,  que no hi hagi excessiu renou de fons i  que la llengua usada no sigui
excessivament idiomàtica. 

Comprendre  discursos  de  complexitat  mitjana  detectant-ne  no  només  les  idees  principals  sinó  també  la  majoria  de  les
complementàries.

Comprendre  converses formals  o informals  entre parlants nadius  encara que la participació suposi  un poc d’esforç i  impliqui
l’adaptació del discurs.

Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació identificant el contingut, els punts de vista i les opinions
implícites, l’estat d’ànim i la intenció comunicativa del parlant.

Reconèixer i saber discriminar els elements fonològics i fonètics, els patrons de ritme, l’accentuació i l’entonació dels textos emesos
pels mitjans de comunicació audiovisual.
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Comprendre textos de les diferents varietats dialectals.

Expressió oral

Fer descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes relacionats amb àrees especialitzades utilitzant un lèxic adient
i detallat.

Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben estructurades sobre una gran varietat de temes.

Fer presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de temes, mostrant capacitat d’alterar el discurs de manera
espontània per respondre qüestions plantejades per l’audiència. 

Llegir en veu alta amb la pronúncia i l’entonació adequades textos de diversos estils i tipologies textuals.

Produir  discursos  formals  de  complexitat  mitjana  i  informals  en  les  diferents  tipologies  textuals  (narracions,  descripcions,
explicacions, prediccions, instruccions, argumentacions) considerant l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció pertinents.

Enriquir el bagatge lèxic personal a fi d’eliminar l’ús d’interferències i de minvar l’ús dels vulgarismes i dels genèrics.

Interacció

Participar de manera interactiva en converses en llengua estàndard amb un parlant nadiu mostrant seguretat, fluïdesa, confiança
sobre temes d’interès general, com el treball, la família, els amics, les aficions..., encara que es produeixin situacions externes a
l’intercanvi que podrien pertorbar el discurs.
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Participar activament en converses formals entenent amb detall les idees que expressa l’interlocutor i essent capaç de presentar i
defensar alternatives o propostes i respondre qüestions espontànies.

Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals manifestant amb precisió el punt de vista i responent les
qüestions que es puguin plantejar.

Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l’interlocutor i poder ajustar-hi el discurs per tal de respectar les
convencions socials. Fer servir les normes de cortesia, respectar les opinions i els torns de paraula.

Mostrar  capacitat  de  distanciament  envers  un  text  escrit  preparat  per  respondre  o  continuar  alguna  intervenció  interessant
suscitada pels oients
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1. 4. Objectius específics del SEGON CURS del NIVELL AVANÇAT

Comprensió escrita

 Comprendre textos escrits de caràcter general o específic utilitzant fonts de
referència si és necessari.

 Comprendre  instruccions  dels  àmbits  comercial,  industrial  i  altres  que
incloguin detalls i condicions específiques.

 Reconèixer opinions i punts de vista en textos escrits que presenten un cert
nivell de complexitat lingüística.

 Llegir de manera expressiva adaptant l’estil de lectura a la naturalesa del
text, amb la pronunciació i entonació adients.

 Llegir de forma comprensiva textos extensos i complexos sobre una àmplia
varietat  de  temes.  L’alumnat  haurà  de  ser  capaç  d’identificar  les  idees
rellevants i haurà d’adquirir una major competència gramatical i discursiva
per entendre l’estructura i el contingut del text.

 Desenvolupar  l’interès  per  la  lectura  autònoma  de  textos  i  obres  en  la
llengua objecte d’estudi.

Expressió escrita

 Descriure  fets  i  experiències  reals  o  imaginades  expressant  clarament  la
relació  entre  les  idees  exposades  i  adaptant  el  discurs  al  tipus  de  text
escollit.

 Escriure ressenyes en què s’exposi clarament i  detalladament la valoració
personal sobre un llibre, una representació teatral, una pel·lícula...

 Escriure cartes personals i formals, notes, enquestes, informes i assajos, de
temàtica diversa, utilitzant un lèxic ric i variat així com una àmplia diversitat
d’estructures i elements lingüístics.

 Narrar i descriure fets i experiències; exposar els arguments a favor o en
contra d’un tema concret o abstracte, usant un repertori lèxic ampli amb
desimboltura i precisió.

 Escriure textos amb finalitat estètica o literària.
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 Enriquir  el  bagatge lèxic  personal  a fi  d’eliminar l’ús  d’interferències i  de
minvar l’ús dels vulgarismes i dels genèrics.

Comprensió oral

 Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs emès per qualsevol mitjà
audiovisual de l’àmbit personal, professional, acadèmic, social, sempre que
estigui  ben  estructurat,  que  no  hi  hagi  excessiu  renou  de  fons  i  que  la
llengua usada no sigui excessivament idiomàtica. 

 Comprendre discursos complexos i extensos des del punt de vista lingüístic i
argumental detectant no només les idees principals sinó també la majoria de
les complementàries.

 Comprendre converses formals o informals entre parlants nadius encara que
la participació suposi un poc d’esforç i impliqui l’adaptació del discurs.

 Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació
identificant el contingut, els punts de vista i les opinions implícites, l’estat
d’ànim i la intenció comunicativa del parlant.

 Reconèixer i saber discriminar els elements fonològics i fonètics, els patrons
de  ritme,  l’accentuació  i  l’entonació  dels  textos  emesos  pels  mitjans  de
comunicació audiovisual.

 Comprendre textos de les diferents varietats dialectals.

Expressió oral

 Fer  descripcions  i  narracions  clares  i  detallades  sobre  diversos  temes
relacionats amb àrees especialitzades utilitzant un lèxic adient i detallat.

 Exposar  i  argumentar  idees,  expressant  opinions  clares,  detallades  i  ben
estructurades  sobre  una  gran  varietat  de  temes  que  incloguin  dades
rellevants, contraargumentacions i exemplificacions per il·lustrar un discurs
que pot ser preparat o espontani.

 Fer  presentacions  en  públic  clares  i  organitzades  sobre  una  varietat  de
temes,  mostrant  capacitat  d’alterar  el  discurs  de  manera  espontània  per
respondre qüestions plantejades per l’audiència. 
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 Llegir  en  veu  alta  amb  la  pronúncia  i  l’entonació  adequades  textos  de
diversos estils i tipologies textuals.

 Produir discursos formals i informals de complexitat mitjana en les diferents
tipologies  textuals  (narracions,  descripcions,  explicacions,  prediccions,
instruccions,  argumentacions)  considerant  l’adequació,  la  coherència,  la
cohesió i la correcció pertinents.

 Enriquir  el  bagatge lèxic  personal  a fi  d’eliminar l’ús  d’interferències i  de
minvar l’ús dels vulgarismes i dels genèrics.

Interacció

 Participar de manera interactiva en converses en llengua estàndard amb un
parlant nadiu mostrant seguretat, fluïdesa, confiança sobre temes d’interès
general, com el treball, la família, els amics, les aficions..., encara que es
produeixin situacions externes a l’intercanvi que podrien pertorbar el discurs.

 Participar activament en converses formals entenent amb detall les idees que
expressa l’interlocutor i essent capaç de presentar i defensar alternatives o
propostes i respondre qüestions espontànies.

 Expressar  opinions,  argumentacions  i  comentaris  en discussions  informals
manifestant amb precisió el punt de vista i responent les qüestions que es
puguin plantejar.

 Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l’interlocutor i
poder ajustar-hi el discurs per tal de respectar les convencions socials. Fer
servir les normes de cortesia, respectar les opinions i els torns de paraula.

 Mostrar  capacitat  de  distanciament  envers  un  text  escrit  preparat  per
respondre o continuar alguna intervenció interessant suscitada pels oients.

1.5. CONTINGUTS DEL NIVELL AVANÇAT

La programació dels dos cursos que integren el nivell avançat (avançat 1 i
avançat  2)  segueix  un  esquema  de  continguts  centrat  en  les  diferents
tipologies textuals.  Per motiu d’espai i  per poder ser més precisos en els
continguts morfosintàctics,  ortogràfics i  fonètics  pensats per  a cada curs,
aquests  s’assenyalen  en  graelles  adjuntes  tot  i  que  són  elements
lingüisticotextuals que s’han de treballar a partir dels textos. 
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Cal especificar que depèn de cada professor que imparteix el nivell dissenyar
les  unitats  temàtiques  a  partir  dels  components  textuals  i  fer-hi  les
associacions lèxiques, ortogràfiques i gramaticals que consideri oportunes.

Estructuració dels continguts:

Els continguts s’estructuren a partir de l’esquema següent:
1. Competència textual.
2. Elements lingüisticotextuals (ortografia, gramàtica i lèxic).
3. Continguts socioculturals
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1. Competència textual nivell avançat

Producció de textos escrits
de diferent gènere -Descripció de viatges, ressenyes de lloc, retrats físics i psicològics, biogràfics...

-Narracions d’esdeveniments, de fets ocorreguts, notícies, entrades a un blog...

-Explicació  del  funcionament  d’un  aparell,  les  normes  d’una  instal·lació,  explicació  del  procés
d’elaboració d’un producte artesà...

-Indicacions  per  estalviar  energia  i  tenir  cura  del  medi  ambient,  receptes  de  cuina,  consells
alimentaris o culinaris, etc.

-Fullets informatius

Textos funcionals -Notes (formals i  informals), avisos, comunicats,  invitacions,  postals, cartes personals,  correus
electrònics personals...
-Cartes o correus electrònics formals de particulars adreçats a una entitat o institució per demanar
informació, etc.

Producció de textos orals
Intervencions en debats, exposar l’opinió sobre un fet d’actualitat i sobre temes abstractes. 
Manifestar avantatges i inconvenients d’un fet, d’una activitat...
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2. Elements linguisticotextuals nivell avançat

Continguts fonètics Continguts ortogràfics

Articulació dels sons propis del sistema fonològic, tant en 
paraules aïllades com en la cadena parlada. Eliminació 
de defectes de pronúncia:

-Tancament i obertura de vocals. Comparació bàsica entre 
diversos dialectes. Neutralització de vocals anteriors 
àtones.

-Excepcions a la neutralització: combinacions ae, oe, eo, ee: 
aeroport, israelita, geopolítica, àrees, etc.; prefixos 
neo-, pseudo-, teo-, etc.; formes verbals i derivats amb 
correlat tònic: pegar, peuet.

-Enllaços vocàlics, diftongs, hiats i sinalefes.

-Articulació alveolar de la ela. La l geminada en mots que la 
mantenen en la pronúncia habitual (col·legi, al·lot, 
cel·la, etc.)

-Distinció de [b] i [v] (beure/veure) i els seus correlats sords: 
(llev/llep).

-Sons fricatius i africats. Pronúncia normativa de mots que no 
solen seguir-la en registres col·loquials: femenins en -essa; 
finals -essor, -essió, -missor, -missió; terminacions -itzar, -
ització; cultismes en -si (anàlisi, síntesi, etc.); correcció de la 
tendència a sonoritzar (Valldemossa, solució, etc.).

El sistema vocàlic

 Ortografia de a i e àtones:

-Mots sense punts de referència clars: (ampliació). 

-Mots compostos en què el segon element comença per e: 
autoescola, infraestructura, poliesportiu.

 Ortografia de o i u àtones: 

-Mots sense punts de referència clars (ampliació).

-Verbs que representen alternança en el radical: poder, voler, 
collir, tossir , escopir, cosir, sortir...

Els sistema consonàntic

-Ortografia de la b/v. Casos d’alternança ortogràfica en derivats 
o pseudoderivats (calb, calbesa, calvície; moure, moviment, 
mòbil).

-Ortografia de les alveolars fricatives: ortografia de la s 
intervocàlica darrere de sufixos (fotosíntesi, resseguir). Els 
grups cc, sc.
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-Confusió de palatals i nasals. 

-Pronúncia adaptada de mots estrangers o d'origen estranger:

-La h aspirada o muda (hobby, Hamlet, hoquei, handbol, etc.).

-Sonoritzacions: fricatives i africades davant vocal o consonant 
sonora.

-Assimilacions: grups oclusiva-nasal (setmana), oclusiva-lateral 
(atleta, motllo).

-Geminacions: grups muta cum liquida : bl, gl. Variació 
geogràfica (en zones de l’occidental no es geminen).

-Ensordiment d'oclusives i fricatives a final de mot. Variació 
geogràfica (en valencià es mantenen sonores).

-Patrons tonals en el sintagma i l'oració.

-Ortografia de les vibrants. Escriptura r simple després de 
prefixos: arítmia, semirecta...

-La h en posició inicial i intercalada.

-Ortografia de les oclusives. Terminacions en –etud, -itud; grups
ab-, ob-, sub-, cap-. Duplicació de d, c, g en paraules 
concretes: additiu, succedani, suggerir. 

-Ortografia de les nasals.

-Ortografia de les palatals i les africades.

-Ortografia de les laterals.

-Ortografia de paraules estrangeres.

a) Reforç en e de paraules que comencen per s aspirada (espot,
esquaix).

b) Accentuació dels principals estrangerismes adaptats (per 
càpita, currículum).

Continguts ortogràfics

c) Conservació o adaptació de les grafies w, k, y en mots 
habituals (kiwi, vàter).

 Ús dels caràcters ortogràfics en les diferents formes:

-Majúscules i minúscules. Casos especials: accidents geogràfics,
toponímia...

 Signes de puntuació:

-La coma per indicar desplaçament dels elements constituents 
de l’oració, en les el·lipsis, en les duplicacions dels constituents 
de l’oració (Na Maria, l’he vista no fa gaire), per evitar 
ambigüitats, davant de coordinades adversatives i distributives.
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-Cursiva: ús de la cursiva per indicar un mot estranger no 
adaptat al català (sine qua non, drive-in...).

Abreviatures: 

-Abreviatures i símbols més freqüents: adreces, indicacions de 
l’hora, pesos i mesures (g, kg, km, l).

-Sigles més habituals (ONU, UIB, GOB, EOI...).

 Signes ortogràfics:

-Apostrofació o contracció de l’article. Casos especials: l’article 
dels topònims, de les sigles.

-Accent gràfic. Norma i alguns casos especials.

En adverbis acabats en –ment; en paraules compostes amb 
guió i sense guió; accents diacrítics. 

-Dièresi. Norma i alguns casos especials.

-El punt: absència en sigles, títols, subtítols, rètols, datacions, al
final de càrrecs i noms.

-Els dos punts davant d’una enumeració, davant de citacions 
textuals i exemples, en documents administratius (Expòs:).

-Els punts suspensius en enumeracions o oracions inacabades. 

-El punt i coma: en enumeracions complexes, davant de 
conjuncions adversatives i concessives, etc.

-Els parèntesis: intercalació d’informació secundària en el 
discurs (L’escriptor català Jordi Puntí (Manlleu, 1967) ha...).

-Les cometes per expressar ironia, paraules d’argot, 
col·loquialismes...

-El guió en un incís.

-Ús del guió en compostos i derivats:

-Derivats amb el prefix no- (no -violència, no violent, no-res)

-Compostos de dos elements amb significat ple (agredolç, 
bocamoll, centpeus, gira-sol, penja-robes...).

-Divisió de paraules al final de línia.

-Dígrafs separables i inseparables. Canvi del punt de la l·l pel 
guió. 

-Separació de paraules compostes.
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-Separació de paraules amb apòstrof.

Continguts morfosintàctics 

El sintagma nominal

El substantiu

-Gènere. Casos de diferència de significat segons el gènere (el 
son/la son, el llum/la llum, un ordre/una ordre, el pudor/la 
pudor...).

Remarques sobre el gènere d’alguns substantius (els afores, el 
deute, el senyal, les postres, les anàlisis, la resta...).

-Nombre. Paraules compostes (comptagotes).

-Grau relatiu: sufixos diminutius i augmentatius.

Els determinants 

Articles.

-Contraccions i formes apostrofades. Casos especials de 
substantius sense apostrofació del tipus la asimetria, la ira, la 
essa, la una, el hobby.

-Correcció del lo neutre. Construccions amb article i/o amb 
altres estructures habituals amb funció abstractiva o intensiva 
(que n’és de maca; no saps com t’estim de molt). 

Demostratius: morfologia i ús. Formes aqueix/a, aqueixos/es. 

El sintagma adjectival

L’adjectiu. 

-Gènere i nombre: Casos d’intercalació de u semiconsonant 
(inic/iniqua, oblic/obliqua...). Casos amb dificultat (amargant, 
pobre/a, comú/comuna, ferm/a, covard/a...). 

-Grau relatiu: sufixos diminutius i augmentatius superlatius.

-Quantitatius: bastant, prou, massa, força; ús de gaire en 
oracions negatives, interrogatives i condicionals.

-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 (Uns 
calçons blau clar).

El sintagma verbal

Conjugació regular i irregular més freqüent. Verbs de radical 
velaritzat. Verbs d’alternança vocàlica (a/e, o/ u).

Formes no personals

-Gerundi d’anterioritat, simultaneïtat i la forma tot + gerundi.
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Posposició del demostratiu (L’home aquell).

Possessius: morfologia i ús. Formes tòniques i àtones. Correcció
de l’ús abusiu dels possessius (m’he fet mal a la meva mà). 
Altres posicions del possessiu: (un amic meu, és problema 
teu...).

Quantificadors

-Numerals: morfologia i ús dels ordinals, cardinals, partitius, 
col·lectius i múltiples.

-Quantitatius: bastant/s; invariables: prou, massa, força; ús de 
gaire en oracions negatives, interrogatives i condicionals.

-Indefinits: morfologia i usos (ambdós/ambdues, cadascun de, 
qualsevol/qualssevol, diversos, tots dos...). Ús de tot i mig 
invariables davant topònim sense article: tot Palma...

Els pronoms 

Els pronoms personals

-Formes tòniques. Presència i absència de pronom personal fort 
(jo, tu, ell, vostè...). Ús de jo /mi darrere preposicions (Parlen 
de mi; segons jo). El pronom reflexiu si.

-Formes àtones.

Els pronoms indefinits: tot, tothom, cadascú, cada u, hom. 

Us anafòric d’aquest.

-Participis regulars i irregulars en totes les conjugacions.

-Variants geogràfiques.

-Transitivitat i règim verbal en casos més habituals.

-Perífrasis verbals: 

.Possibilitat:  Correcció  de  la  interferència  habitual:  adv.
possibilitat + subjuntiu.

Probabilitat:  deure  +  infinitiu.  Correcció  de  les  interferències
que l’afecten (condicional, futur).

Pronoms febles

- Pronominalització de les funcions sintàctiques d’atribut, CD, 
CI, CC, predicatiu, complement de règim, CN, subjecte.

- Ampliació de casos de pronominalització de predicatiu, 
complement de règim, CN, subjecte. Casos especials del 
complement de règim: D’excursió, hi vaig. / Hi estic a 
favor, d’aquesta opinió, etc.

-Consolidació de l'ús dels pronom en i hi amb verbs de 
moviment.

- Consolidació de verbs amb clític inherent: sentir-hi, veure-hi, 
anar-se’n, tornar-se’n, recordar-se, endur-se

-Ordre i combinació de dos pronoms. Formes opaques (elisió i 
substitució per hi): li+el=l'hi; li+la=la hi, etc. La forma 
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Els pronoms interrogatius.

Posició dels elements del sintagma i fenòmens de concordança.

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

El sintagma preposicional

La preposició. Formes (simples i compostes) i locucions 
preposicionals: a fi de, arran de, d’ençà de, en lloc de, gràcies 
a, com a , quant a, pel que fa a...

-Usos i funcions de les preposicions i locucions preposicionals.

-Ús de la preposició a davant tothom, ningú, algú en casos de 
CD per desfer ambigüitats; en expressions amb res/molt + 
infinitiu: res a fer, res a veure.

-Ús de la preposició de en expressions d’ús freqüent: olor de, 
diferent de, por de, fer cas de...

-Casos de dubte entre preposicions: com/com a, cap/cap a, en/
amb, a/per (en determinacions de temps), sobre/damunt.

-Caiguda de la preposició davant de les conjuncions que i si.

-Canvi de preposició amb i en per la preposició a davant 
infinitiu, darrere verbs i adjectius (Una persona interessada a 
ascendir...).

n’hi

-Combinacions de tres pronoms amb reflexiu: del tipus me n'hi, 
te n'hi, etc.

-Concordança opcional del participi amb el pronom feble 
acusatiu. Més casos de concordança del participi no 
normativa segons variació geogràfica. (Concordances 
freqüents en la llengua parlada a Mallorca: M’has 
sentida?, No vos havia entesos, M’he aixecada...).

El sintagma adverbial

Tipus d’adverbis i locucions adverbials:

-Adverbis de lloc i demostratius, de manera, temporals, 
d’afirmació, de dubte, de direcció, de simultaneïtat...

-Adverbis de qualificació/inclusió: ben bé, més aviat, ni tan sols,
fins i tot, si més no, almenys, amb prou feines, pel cap 
baix.

-Adverbis oracionals més freqüents: certament, per cert, en 
efecte, en realitat, per descomptat, naturalment, sens 
dubte, potser, tal volta, per ventura, si de cas, així 
mateix, tanmateix, d'altra banda, sigui com sigui, de 
tota manera.

-Adverbis de grau: consolidació de gaire en frases negatives, 
interrogatives i condicionals. Distinció gaire/massa en 
interrogatives i negatives.
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-Verbs de règim preposicional: acostumar-se a, fixar-se en, 
consistir en, oblidar-se de, parlar de, comptar amb, trobar-se 
amb, haver-n’hi prou amb.

Alternança entre adverbis en -ment i adverbis curts: «parlava 
clar/clarament»

Alternança entre adverbis en -ment i locucions adverbials: En 
definitiva/definitivament

-Usos no negatius optatius de l’adverbi no: (Em fa por que no 
l’enredin; és més espavilada que no m’ho pensava).

-Doble negació: Ús de no amb elements negatius en posició 
preverbal: «mai no ve», «tampoc no li agrada» o 
dislocada: «no gens, li agrada», «no res, he dit»

-Seqüència d’adverbis en –ment: (Van desallotjar l’edifici 
ràpidament i eficaçment/ràpidament i eficaç).

Oració simple

Les construccions inacusatives: a) subjecte postverbal: «Han 
arribat tres avions» b) la pronominalització del subjecte 
amb en: «N'han arribat tres». 

Oracions impersonals: a) en tercera persona del plural, b) amb 
subjecte hom.

Oracions passives: a) amb veu passiva, b) amb es

Oracions clivellades: ús de l'article el: «El que passa és que...»

Dislocacions a la dreta i a l'esquerra: pronominalització, 
concordança i ús de la coma. Distinció entre rematització
i tematització: «Na Maria, no l'he vista.» / «Na Maria, no

Oració composta

-Coordinació i juxtaposició: consolidació

-Subordinació: 

Valors de la conjunció que: subordinació substantiva («Diuen 
que plourà», consecutiu («Tu bada, que ja veuràs»), 
causal («Obriu, que fa calor»), final («Obriu, que passi 
l'aire»).

Conjuncions i locucions conjuntives més habituals:

Causals: que, perquè, ja que, com que, vist que...

Condicionals: si, mentre, sols que, posat que; llevat 
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he vist.» que, si no és que, tret que, etc.

Concessives: encara que, tot i que, malgrat que, per 
molt que, si bé; ús concessiu de però; ús 
posposat de però: «Vendràs, però».

De manera: com si...

Finals: perquè, que, per tal que, a fi que...

Temporals: que, mentre, abans que, així que, ara que, 
cada vegada que, tot d'una que, des que, 
sempre que, tan aviat com, etc.

Subordinades substantives i estil indirecte: que i si: Correlacions
temporals i ús del subjuntiu i l'indicatiu.

Construccions condicionals: repàs de correlacions temporals i ús
del subjuntiu, l'indicatiu i el condicional.

Relatives en infinitiu amb per i a: «res a fer», «documents per 
cremar».

Locucions amb verb de percepció i preposició a: veure a venir, 
sentir a dir, sentir a parlar, etc.

Subordinades relatives

Amb el relatiu neutre: la qual cosa/cosa que. Registre formal.

Duplicació pronominal:
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Amb partitiu: «Trenta aspirants dels quals només en varen 
aprovar dos».

Pleonasmes no normatius: «Un advocat al qual li vam explicar 
el cas». Registre informal.

Continguts lèxics Recursos retòrics i lingüístics 

En aquest curs s’espera que l’alumnat ampliï el cabal lèxic de
què disposa i usi un vocabulari més específic per referir-se als
camps semàntics següents: 

-La flora i la fauna de l’entorn de l’aprenent.

-Qualificació  professional,  plans  i  condicions  de  treball,
projectes, obligacions familiars i laborals...

-Benestar personal, accidents i assegurances. La salut.

-Qualificacions i certificacions vocacionals i acadèmiques.

-Noves tecnologies (Internet, el web, etc.).

-Sinonímia i antonímia.

-Derivació i composició.

-Recursos per evitar mots crossa.

-Eliminació d’interferències.

-Frases fetes i refranys.

-Principals abreviatures i símbols.

-Metàfores, comparacions, metonímies...

3. Continguts socioculturals

Així mateix, s’espera que es treballi la variació geogràfica i funcional del lèxic, ja sigui a partir de textos o a través de la sinonímia,
a fi que l’alumnat adquireixi un major repertori lèxic, més ric, més precís i més adequat al registre.
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2.  NIVELL C1

2.1. Definició de nivell

Segons estableix el Marc Europeu Comú de Referència el nivell C1 (domini funcional
efectiu de la llengua) ha de tenir les característiques següents:

El  tret  més característic  d’  aquest  nivell  és  un bon accés  a  un ampli  repertori
lingüístic, que permet una comunicació fluida i espontània, com es demostra en els
exemples  següents:  pot  expressar-se  fluidament  i  espontàniament  sense  gaire
esforç; té un bon control d’un repertori lèxic ampli que li permet superar fàcilment
els buits que es puguin produir mitjançant circumloquis. Difícilment es detectarà la
recerca d’expressions  o d’estratègies d’evitació, i només un tema conceptualment
difícil podrà impedir la  fluïdesa natural del discurs. Les habilitats discursives que
caracteritzen la banda anterior (B2+) continuen sent evidents en el Nivell C1, que
posa més èmfasi en la fluïdesa, per exemple: seleccionar la frase més adient d’un
repertori de funcions discursives per iniciar les observacions, per prendre el torn de
paraula o per guanyar temps i mantenir-lo mentre es pensa; produir un discurs
clar, fluid i ben estructurat, i controlar les estructures organitzatives, els connectors
i els mecanismes de cohesió. 

La descripció general que fa l’esborrany del RD per al nivell C1 és la següent:

Utilitzar d’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tot tipus de
situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin
comprendre,  produir  i  processar textos  orals  i  escrits  extensos i  complexos,  en
diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli, que versin
sobre temes tant abstractes com concrets, fins i tot sobre aquells amb els quals el
parlant no hi estigui familiaritzat”. 

2.2. Objectius generals de nivell

Els alumnes d’aquest nivell han de ser conscients de la relació que existeix entre la
llengua, la cultura que l’envolta i la importància dels registres. Han de desenvolupar
l’afició a llegir tot tipus de textos: general i de ficció. Han de ser capaços d’adaptar
l’ús  de  la  llengua a un ampli  ventall  de  situacions  socials,  i  expressar  opinió  i
interactuar mitjançant textos orals i  escrits reconeixent i  fent un ús adient dels
registres.

S’entén que les persones que superin aquest nivell estan preparats per ocupar llocs

23



de responsabilitat en el món del treball o per accedir a un curs universitari, entre
d’altres possibilitats. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’aprenentatge autònom en aquest nivell ha de
ser un procés totalment assumit i suficientment interioritzat tant per part de
l’alumnat com del professorat per tal d’assolir competències que estableixen
els objectius. 

2.3. Objectius específics

Comprensió escrita

 Comprendre detalladament tot tipus de textos escrits de caràcter general o
específic propis de la vida  social,  professional o acadèmica, i  identificar-ne
detalls subtils que inclouen actituds i opinions de l’autor, tant implícites com
explícites. 

 Comprendre  instruccions  públiques  complexes  sobre  qualsevol  procediment
dels àmbits comercial, industrial i altres que incloguin condicions específiques.

 Comprendre sense problemes una àmplia gamma de textos de caràcter literari
o basats en fets reals, i apreciar-ne les diferències d’estil.

- Copsar el to del text (agressivitat, ironia, humor, sarcasme, etc.) i entendre’n
les pressuposicions, els sobreentesos, les informacions implicites (ambigüitats,
dobles sentits, el·lipsis).

 Localitzar,  mitjançant  una  lectura  ràpida,  els  detalls  importants  de  textos
llargs i complexos i identificar la rellevància relativa de cada informació. 

 Inferir  dades de l’autor del text (edat,  sexe, caràcter, actitud,  procedència
sociocultural, ideologia, etc.) i identificar-ne les varietats (geogràfica, social,
l’argot, etc.) i el registre (el nivell de formalitat, el grau d’especificitats, etc.).

 Llegir de manera expressiva, pronunciant bé tots els sons i amb l’entonació i
la velocitat adequades, entenent perfectament el sentit del text. 

 Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua
objecte d’estudi.
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Expressió escrita

 Escriure textos clars, fluids, d’una manera planera i ben estructurada sobre
una gran varietat de temes (generals, acadèmics, professionals, de lleure...)
amb un estil apropiat i eficaç i una estructura lògica. 

 Usar  diferents  categories  textuals  (descripcions,  narracions,  instruccions,
argumentacions, explicacions, ressenyes, creacions literàries...) d’una manera
fluida i estructurada sobre temes concrets o abstractes.

 Escriure  documents  personals,  d’àmbit  administratiu,  textos  professionals  i
comercials usant un repertori lèxic ampli amb desimboltura i precisió.

 Prendre  consciència  de  la  variació  lingüística  i  dels  diferents  nivells  de
formalitat, i ajustar el text a la situació i al destinatari tot adoptant el registre
adequat a les circumstàncies.

 Enriquir  el  bagatge  lèxic  personal  a  fi  d’eliminar  l’ús  d’interferències  i  de
minvar l’ús dels vulgarismes i dels genèrics.

Comprensió oral

 Comprendre sense cap dificultat qualsevol tipus de producció oral en directe o
emesa pels  mitjans  de comunicació,  encara que la velocitat de parla sigui
ràpida. 

 Identificar  la varietat  (geogràfica,  social,  l’argot..),  el  registre (el  nivell  de
formalitat,  el  grau  d’especificitats..),  el  to  del  discurs  (agressivitat,  ironia,
humor, sarcasme..) i copsar-ne les pressuposicions, els sobreentesos, allò que
no es diu explícitament (ambigüitats, dobles sentits, el·lipsis, etc.). 

 Comprendre sense cap problema una àmplia gamma de material enregistrat
procedent dels mitjans de comunicació, incloent-hi els usos no estàndard de la
llengua (lletres de cançons, per exemple), i  identificar detalls que inclouen
actituds i relacions implícites entre els interlocutors, l’estat d’ànim i la intenció
comunicativa del parlant.

 Comprendre informacions tècniques complexes, conferències especialitzades,
converses transaccionals (negociacions de vendes..), discussions i debats en
què apareix terminologia poc familiar, discriminant la informació rellevant de
la irrellevant.

 Comprendre  discursos  d’una  certa  durada  encara  que  no  estiguin  ben
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estructurats i que les relacions entre les idees només siguin implícites.

 Interpretar els codis no verbals que acompanyen el discurs (mirada, gestos,
moviments, etc.). 

 Extreure informació precisa d’anuncis públics emesos amb un so distorsionat i
de poca qualitat. 

 Utilitzar hàbilment els indicis contextuals, gramaticals i lèxics per inferir dades
de l’emissor o per preveure què ocorrerà. 

 Captar el missatge que s’amaga darrere un anunci publicitari, un acudit o un
refrany. 

Expressió oral

 Produir discursos, d’una manera fluida, amb una estructura lògica i eficaç que
ajudi  l’interlocutor  a  advertir  els  punts  significatius  i  a  recordar-los  tot
transmetent  amb  precisió  matisos  subtils  de  significat  a  fi  d’eliminar
ambigüitats.

 Produir discursos formals i informals de complexitat mitjana en les diferents
tipologies  textuals  (narracions,  descripcions,  explicacions,  prediccions,
instruccions,  argumentacions),  considerant  l’adequació,  la  coherència,  la
cohesió  i  la  correcció  pertinents  d’una  manera  fluida  i  estructurada  sobre
temes concrets o abstractes. 

 Dominar  diferents  gèneres  discursius  sense  cap  restricció:  missatges  en
contestador  automàtic,  per  megafonia,  informació  meteorològica,  lectura
pública, presentació d’un personatge o d’un acte públic, classe, pregó, míting,
sermó, conversa a cara a cara, conversa telefònica, intervenció en un debat o
una taula rodona...

 Fer presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de temes,
mostrant capacitat d’alterar el discurs de manera espontània per respondre
qüestions  plantejades  per  l’audiència  o  de  poder  fer  front  a  possibles
preguntes difícils i, fins i tot, hostils.

 Enriquir  el  bagatge  lèxic  personal  a  fi  d’eliminar  l’ús  d’interferències  i  de
minvar l’ús dels vulgarismes i dels genèrics.

 Llegir  en  veu  alta,  amb  la  pronúncia  i  l’entonació  adequades,  textos  de
diversos estils i tipologies textuals.
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Interacció

 Participar sense gens d’esforç en tota mena de converses tot dominant un
ampli repertori lèxic i, en cas de dificultat, reestructurar el discurs i corregir-
ne fàcilment (sense que hi  hagi  una recerca gaire evident d’expressions o
d’estratègies d’evitació) les possibles deficiències. 

 Distingir el llenguatge formal i informal segons l’interlocutor i ajustar-s’hi per
tal  de respectar les convencions socials. Fer servir  les normes de cortesia,
respectar les opinions i els torns de paraula. 

 Seguir fàcilment interaccions complexes a tres bandes en un grup de debat i
participar-hi,  fins  i  tot  quan  es  tracten  temes  abstractes,  complexos  i  no
familiars, activament en converses formals entenent amb detall les idees que
expressa l’interlocutor i essent capaç de presentar i defensar alternatives o
propostes i respondre qüestions espontànies.

 Defensar una posició en discussions formals sobre qüestions complexes, amb
arguments articulats i persuasius tot esbossant clarament les idees i valorant
els  avantatges  i  els  inconvenients  dels  diferents  enfocaments  que  s’han
plantejat durant la conversa. 

 Seleccionar les expressions adequades d’un repertori disponible de funcions
discursives  per  començar  cadascun  dels  seus  comentaris  de  manera
apropiada,  amb  l’objectiu  de  prendre  la  paraula  o  per  guanyar  temps  i
conservar-la mentre reflexiona. 

 Conduir hàbilment la conversa cap a un tema nou o desviar-la quan no convé.

 Mantenir lingüísticament una negociació per trobar una solució a una situació
conflictiva.

 Intervenir  en  les  converses  respectant  els  torns  de  paraula,  donant
referències, fent al·lusions, avaluant el grau de comprensió de l’interlocutor,
captant  els  senyals  no  verbals  i  d’entonació  i  fent  servir  les  interjeccions
convenientment.

 Dialogar estructurant el discurs i interactuant amb autoritat i fluïdesa, sigui
com a entrevistador o com a entrevistat, de la mateixa manera que ho fa un
parlant  nadiu  relacionant  les  pròpies  contribucions  amb  la  dels  altres
interlocutors  i  formulant  preguntes  per  comprovar  que  s’ha  comprès  el
missatge.
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Competència sociocultural 

 Valorar les implicacions sociolingüístiques i socioculturals dels nadius.

 Expressar-se de manera apropiada  en qualsevol  situació  i  evitar  errors  de
formulació.

 Ser conscient de les diferències més significatives entre els costums, els usos,
les  actituds,  els  valors  i  les  creences  predominants  en la  comunitat  de  la
llengua  objecte  d’estudi  i  en  la  pròpia,  i  estar  pendent  dels  signes  que
identifiquen aquestes diferències.
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2.4. CONTINGUTS DEL NIVELL C1

La programació del nivell C1 segueix un esquema de continguts centrat en les diferents tipologies textuals. Per motiu d’espai
i  per  poder ser  més precisos  en els  continguts  morfosintàctics,  ortogràfics  i  fonètics  pensats  per  a cada curs,  aquests
s’assenyalen en graelles adjuntes tot i que són elements lingüisticotextuals que s’han de treballar a partir dels textos. 

Cal  especificar  que  depèn  de  cada  professor  que  imparteix  el  nivell  dissenyar  les  unitats  temàtiques  a  partir  dels
components textuals i fer-hi les associacions lèxiques, ortogràfiques i gramaticals que consideri oportunes.

Estructuració dels continguts:

Els continguts s’estructuren a partir de l’esquema següent:
1. Competència textual.
2. Elements lingüisticotextuals (ortografia, gramàtica i lèxic).
3. Continguts socioculturals

1. Competència textual

Producció de textos escrits
de diferent gènere

Descripcions de persones, paisatges, espais...
Biografies
Informes no tècnics
Ressenyes de lloc
Recomanacions i consells, prescripcions mèdiques o de salut...
Articles informatius i divulgatius sobre temes generals o específics.
Previsions econòmiques, personals, mediambientals...
Editorials, articles d’opinió, cartes al director.
Crítiques i ressenyes de pel·lícules, d’obres de teatre, de llibres de lectura, d’exposicions...
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Textos funcionals -Cartes administratives i comercials adreçades a particulars
-Correus electrònics formals

Producció de textos orals -Presentacions formals de conferenciants, d’actes públics...
-Discursos, conferències, exposicions en debats i taules rodones, en reunions formals...

2. Elements lingüisticotextuals

Continguts fonètics Continguts ortogràfics

Aplicació  dels  criteris  d’elocució  estàndard  i  dels  processos
fonològics  que  afecten  les  vocals  (elisions  i  sinalefes)  i  les
consonats (sonoritzacions, assimilacions i geminacions). 

El sistema vocàlic

 Ortografia de a i e àtones:

-Principals mots cultes

-Mots  compostos  en  què  el  segon  element  comença  per  e:
autoescola, infraestructura, poliesportiu. 

    Ortografia de o i u àtones: 

-Paraules cultes.

-Derivats o pseudoderivats: bucal, corba, curvatura, joventut...
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El sistema consonàntic

- Ortografia de la b/v. Casos d’alternança ortogràfica en derivats
o  pseudoderivats  (avortament,  abortiu,  calbesa,  calvície,
movible, mobilitzar, ennuvolat, nebulós)

-  Ortografia  de  les  alveolars  fricatives:  ortografia  de  la  s
intervocàlica darrere de prefixos(contrasentit). Els grups cc, sc,
xc.

- Ortografia de les vibrants. Escriptura r en els mots compostos
i derivats: eradicar, polirítmia, ultraràpid, extraradi...

-La  h en  posició  inicial  i  intercalada  (harmonia,  exhaurir,
inherent...). 

-Ortografia de les oclusives. A fi i a l’interior de mot. Duplicació
de d, c, g en paraules concretes: adductor, addenda, accèssit,
accepció, suggestiu.

-Ortografia de les nasals. Duplicació de la consonant:  mm, nn.
Els grups mpt, mpc (exempt). 

-Ortografia de les palatals i les africades. La grafia tx- a principi
de mot (Txèquia). 

-Ortografia de les laterals. 
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-Ortografia de paraules estrangeres. Accentuació dels principals
estrangerismes adaptats (per càpita, currículum). 

Continguts ortogràfics

 Ús dels caràcters ortogràfics en les diferents formes:

 -Majúscules i minúscules Funció distintiva de les majús-
cules. 

 Les majúscules en els casos d’ús general següents: 

1. càrrecs oficials. 

2. formes de tractament que precedeixen els noms
propis o les designacions dels càrrecs. 

3. formes protocol·làries. 

4. noms d’institucions i entitats. 

5. topònims amb article. 

6. noms de places, carrers,

 Abreviatures i símbols més freqüents: adreces, indicaci-

 Signes de puntuació 

-La coma per indicar desplaçament dels elements constituents
de l’oració, en les el·lipsis, en les duplicacions dels constituents
de  l’oració  (Na  Maria,  l’he  vista  no  fa  gaire),  per  evitar
ambigüitats, davant de coordinades adversatives i distributives.

-El punt: absència en sigles, títols, subtítols, rètols, datacions, al
final de càrrecs i noms.

-Els  dos punts  davant  d’una  enumeració,  davant  de citacions
textuals i exemples, en documents administratius (Expòs:).

-Els punts suspensius en enumeracions o oracions inacabades. 

-El  punt  i  coma:  en  enumeracions  complexes,  davant  de
conjuncions adversatives i concessives, etc.

-Els  parèntesis:  intercalació  d’informació  secundària  en  el
discurs (L’escriptor català Jordi Puntí (Manlleu, 1967) ha...).
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ons de l’hora, pesos i mesures, tractament personal. 

 Signes ortogràfics:

-Apostrofació o contracció de l’article. Casos especials: l’article
dels topònims, de les sigles. 

-Accent gràfic. Casos especials.

En adverbis acabats en –ment; en paraules compostes amb
guió i sense guió. 

- Dièresi.  Casos especials. Per marcar hiat en síl·laba àtona
(fluïdesa). En formes verbals d’ús poc freqüent. 

-Les  cometes  per  expressar  ironia,  paraules
d’argot,col·loquialismes...

-El guió en un incís.

Guió:

-Ús del guió en compostos i derivats. 

-Divisió de paraules al final de línia.

-Dígrafs separables i inseparables. 

Canvi del punt de la l·l pel guió. 

Continguts morfosintàctics 

Oració simple

Oracions impersonals:

Oracions passives: a) passiva reflexa b) impersonal amb es

Dislocacions  a  la  dreta  i  a  l'esquerra:  pronominalització,
concordança i ús de la coma. 

El sintagma adjectival

-Gènere  i  nombre:.  Adjectius  d’una  terminació  o  invariables
(procliu,  rude,  inerme...) i  adjectius  variables  (inert/a,
somnolent/a...)

Posició dels elements del sintagma. 

Concordança.de l’adjectiu que afecta més d’un substantiu o de
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Oració composta

Coordinació  i  juxtaposició:  copulatives,  disjuntives,
distributives adversatives, il·latives.

Subordinació: subordinants

Conjuncions i locucions conjuntives:

Causals, condicionals, concessives, modals, finals, temporals.

Subordinades relatives

Amb el relatiu neutre: la qual cosa/cosa que.

Amb el relatiu possessiu: de la qual/del qual.

Duplicació pronominal: 

Amb partitiu:  «Trenta  aspirants  dels  quals  només en varen
aprovar dos».

Pleonasmes no normatius: «A la reunió on hi van assistir...»

diversos adjectius que afecten un substantiu.

El sintagma verbal

Verbs amb formes velaritzades. 

Participis irregulars. 

Concordança del participi. 

Transitvitat i regime verbal.

Usos del gerundi. 

El temps verbal en oracions de probabilitat. 

Correlació  dels  temps  verbals  en  les  oracions  compostes
condicionals.

Usos més freqüents i estables de ser i estar 

Perífrasis verbals: 

-De probabilitat: Poder + que + verb (en subjuntiu).
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El sintagma nominal

El substantiu

Gènere i nombre.

Paraules amb doble gènere i significat diferent (ordre, vocal,
cremallera).

Remarques sobre el gènere d’alguns substantius.

Usos no sexistes del llenguatge (l’alumnat, el professorat).

Els determinants 

-Correcció  del  lo  neutre.  Construccions  amb article  i/o  amb
altres estructures habituals amb funció abstractiva o intensiva
(com  més  aviat  millor,  al  més  aviat  possible,  el  més  net
possible). 

-Article  personal:  absència  en  registres  formals;  variació
geogràfica.

Demostratius i possessius.

Quantificadors:

-Numerals:  morfologia  i  ús dels  ordinals,  cardinals,  partitius

Adv. de probabilitat + verb (en indicatiu)

Veu (activa i passiva)

Pronoms febles

Formes reforçades, elidides, plenes i reduïdes.

Pronominalització de totes les funcions sintàctiques. 

Combinacions binàries.

Concordança del participi amb el pronom feble acusatiu.

El sintagma adverbial

-Adverbis  i  locucions  adverbials  de  lloc  (a  les  envistes,  a
l’entorn, etc.)

-Adverbis i locucions adverbials de manera (arran, a balquena,
a doll, a cau d’orella, a contracor, etc.).

- Adverbis i  locucions adverbials de temps (adesiara, antany,
suara,, cap al tard, a les acaballes, etc.)
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(quarter,  milè  o  mil·lèsim),  col·lectius  (miler/milenar, etc.)  i
múltiples (sextigemin, septigemin, triple/a, quàdruple, etc.).

-Quantitatius:  bastant/s;  invariables:  prou, massa,  força;  ús
de gaire en oracions negatives, interrogatives i condicionals.

-Indefinits

 Els pronoms 

Usos  pronominals  de  possessius,  demostratius,  indefinits,
numerals i quantitatius.

- Adverbis i locucions adverbials de quantitat (si fa no fa, pel
cap baix, fora mida, quelcom, etc.)

- Adverbis i  locucions adverbials  d’afirmació:  prou, fins i  tot,
àdhuc, sens dubte, etc.

 -Adverbis oracionals.

Modificació del nucli

Consolidació  de  l'ús  d'adverbis  de  grau  amb  adverbis  de
manera: molt, força, bastant, prou,massa, gens, gaire.

Seqüència d’adverbis en –ment.

El sintagma preposicional

Formes (simples i compostes) i locucions preposicionals. 

Usos i funcions de les preposicions i locucions preposicionals.

-Preposició  de optativa per introduir el complement directe de
verbs de voluntat, intenció, projecte, desig, acció voluntària: Li
aconsellarem d’anar-hi tot d’una.

Estructura del sintagma preposicional.
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-Caiguda de la preposició.

-Canvi  de  preposició  amb i  en per  la  preposició  a  davant
infinitiu,  darrere  verbs  i  adjectius.  Casos  admissibles  amb la
preposició amb: haver-n’hi prou amb + inf., tenir-ne prou amb
+ infinitiu.

Continguts lèxics Recursos retòrics i lingüístics 

En aquest curs s’espera que l’alumnat ampliï el cabal lèxic de
què disposa i usi un vocabulari més específic per referir-se als
camps semàntics següents: 

-La flora i la fauna de l’entorn de l’aprenent.

-Qualificació  professional,  plans  i  condicions  de  treball,
projectes, obligacions familiars i laborals...

-Criminalitat i justícia.

-Benestar personal, accidents i assegurances. La salut.

-Qualificacions i certificacions vocacionals i acadèmiques.

-Vocabulari propi de l’administració.

-Derivació i composició.

-Recursos per evitar mots crossa.

-Eliminació d’interferències.

-Locucions i frases fetes. 

-Abreviatures i símbols.

-Metàfores, comparacions, metonímies... 
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-Noves tecnologies (Internet, el web, etc.).

Així  mateix,  s’espera  que es  treballi  la  variació  geogràfica  i
funcional del lèxic, ja sigui a partir de textos o a través de la
sinonímia,  a  fi  que  l’alumnat  adquireixi  un  major  repertori
lèxic, més ric, més precís i més adequat al registre.

3. Continguts socioculturals

Conceptes de 

sociolingüística

Exemples d’activitats

Material: A partir de textos reals o imaginaris, orals i escrits, formals o informals, extrets del mitjans de comunicació, de retalls de

premsa, d’articles a Internet, de gràfics i estadístiques...

Situació legal del 

català arreu del 

domini lingüístic

Substitució 

lingüística i 

normalització

-Comparar, a grans trets, la situació legal del català en els diferents territoris administratius.

-Valorar la incidència dels factors legals i actitudinals en els processos de substitució i de normalització.

Aquests continguts no seran avaluats amb uns ítems concrets. 
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3. NIVELL C2

3.1. Definició del nivell i objectius generals del nivell C2

Segons  el  que  estableix  el  Marc  Europeu  Comú  de  Referència  el  nivell  C2  es
classifica com un nivell de domini operacional complet. 

Encara que el nivell C2 s’hagi definit com “un nivell de domini de la llengua”, no
intenta definir el parlant nadiu. El que pretén és caracteritzar el grau de precisió,
adequació  i  facilitat  en  l’ús  de  la  llengua  que  tipifica  la  parla  dels  aprenents
destacats. Els descriptors inclouen aspectes com els següents: expressar matisos
subtils de significat amb precisió i utilitzar amb força correcció un repertori ampli de
recursos  de  modificació;  tenir  un  bon  domini  d’expressions  idiomàtiques  i
col·loquials  i  ser  conscient  del  nivell  connotatiu  del  significat;  tornar  enrere  i
reestructurar el discurs quan es troba una dificultat i fer-ho d’una manera tan hàbil
que l’interlocutor ni se n’adoni. 

L’alumnat d’aquest  nivell  ha de consolidar el  nivell  de consciència referent  a la
relació  que  existeix  entre  la  llengua  i  la  cultura,  i  per  tant,  expandir  el  seu
coneixement  cultural.  Els  aprenents  han  de  poder  manejar  tot  tipus  de  textos
(generals i de ficció). 

Els aprenents han d’adaptar-se a les diferents situacions socials que puguin sorgir i
mostrar un alt grau de flexibilitat per expressar opinions, interactuar de forma oral i
escrita, i adequar i fer servir els registres sense dificultat.

Les  persones  que  superin  aquest  nivell  han  d’estar  preparades  per  manejar-se
sense cap tipus de dificultat en el món professional i universitari.

3.2. Objectius específics del nivell C2

Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora, expressió escrita i

interacció.

 Comprensió lectora

 a) Comprendre i interpretar de manera crítica qualsevol forma de llenguatge
escrit, incloent-hi textos, literaris o no literaris, abstractes i estructuralment
complexos o rics en expressions col·loquials, com ara manuals, articles d’es-
pecialitat i obres literàries; i apreciar distincions subtils d’estil i el sentit tant
implícit com explícit. 

 b) Resoldre qualsevol dubte de comprensió, causat per la complexitat del
text, fent ús del diccionari o d’altres fonts d’informació disponibles. 
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 c) Identificar ràpidament el contingut i la importància d’una notícia, d’un ar-
ticle o d’un reportatge sobre una àmplia gamma de temes generals, a fi de
decidir si val la pena fer-ne una anàlisi més aprofundida, i localitzar, si cal,
els detalls importants i les relacions precises entre les idees exposades en
textos llargs i complexos. 

 d) Comprendre amb detall una àmplia gamma de textos que poden aparèixer
en la vida social, professional o acadèmica, i identificar-hi detalls subtils que
demostren actituds i opinions tant implícites com explícites. 

 e) Comprendre amb detall instruccions tècniques llargues i complexes; per
exemple, per a utilitzar una màquina o dur a terme un procediment, tant si
les instruccions estan relacionades amb la seva especialitat com si  no ho
están.

 f) Ser hàbil a l’hora d’utilitzar tant els indicis contextuals com gramaticals i
lèxics (pressuposicions), a l’efecte d’inferir la informació implícita d’un text,
com poden ser les actituds i les intencions dels locutors o determinats actes
comunicatius complexos com ara la ironia. 

 Expressió escrita i interacció

a) Escriure textos extensos amb claredat i fluïdesa, que mostrin un domini de la
correcció gramatical, un coneixement ampli i precís del lèxic i un control dels
registres i estils adients. En aquest nivell els textos produïts han de mostrar
una habilitat de comunicació que no presenti dificultats per al lector. 

b) Escriure  textos  de  formalitat  alta  en  varietat  estàndard,  de  caràcter  no
especialitzat  i  que  requereixen  una  preparació  prèvia  notable:  textos  de
l’àmbit  periodístic  (cartes  al  director  d’un  diari,  articles  d’opinió,
col·laboracions  a  revistes...);  correspondència  formal  a  institucions,
empreses...; textos escrits per a ser dits (discursos breus, parlaments en
festes, reunions...), etc.

c) Escriure cartes personals informals o semiformals en les quals l’alumnat pot
expressar de manera conscient matisos subtils de significat, inclosos els usos
al·lusius de l'idioma. 

d) Escriure un ampli ventall de textos clars i ben estructurats, expressant els
punts de vista de manera extensa, fent servir un llenguatge, un lèxic, un
registre i un estil personal amb seguretat i total adequació al propòsit de la
tasca i al destinatari de l’escrit.
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e) Escriure textos argumentatius  i  discursius,  informes, o articles complexos
que presentin arguments d’una manera coherent, amb una estructura lògica
i eficaç que ajudi el destinatari a adonar-se se dels punts més significatius i a
recordar-los. 

f) Escriure resums o ressenyes d’obres professionals, literàries o artístiques o
d’altres sobre esdeveniments culturals, musicals o cinematogràfics.

Destreses  de  comunicació  oral:  comprensió  auditiva,  expressió  oral  i

interacció.

Comprensió auditiva

a) Comprendre sense dificultat qualsevol altre parlant de la llengua i qualsevol tipus
de parla, tant si es tracta de converses cara a cara com vehiculades a través de
mitjans de comunicació, i encara que la velocitat de parla sigui ràpida o que es parli
amb un accent o una varietat lingüística diferent de la pròpia, tant formal com
informal a condició que l’alumne tingui temps de familiaritzar-se amb l’accent.

b) Seguir fàcilment interaccions complexes entre interlocutors hàbils en debats en
grup, fins i tot quan es tracten temes especialitzats que siguin pròxims, o temes
generals abstractes o complexos.

c)  Seguir,  encara  que  la  comprensió  no  sigui  del  tot  perfecta,  conferències  o
exposicions  especialitzades,  encara  que  hi  apareguin  expressions  col·loquials,
regionalismes o terminologia poc familiar.

d)  Comprendre  programes  de  cinema  i  televisió  sense  dificultat,  i  apreciar-ne
l’humor, els matisos i els significats implícits, encara que la complexitat de certes
expressions o argot pot presentar dificultats.

e) Ser hàbil a l’hora d’utilitzar tant els indicis contextuals com gramaticals i lèxics
(pressuposicions), a l’efecte d’inferir  la informació implícita d’una conversa, com
poden  ser  les  actituds  i  les  intencions  dels  parlants  o  determinats  actes
comunicatius complexos com ara la ironia.

Expressió oral i interacció 

Interacció

a) Participar sense esforç en tota mena de converses i discussions, i mostrar un bon
ús d’expressions idiomàtiques i col·loquials.
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b) Presentar una descripció o una argumentació d’una manera planera i fluida en
un  estil  adequat  al  context  i  amb  una  estructura  lògica  i  eficaç  que  ajudi  el
destinatari a adonar-se dels punts més significatius i recordar-los.

c) Expressar-se amb fluïdesa i transmetre matisos subtils de significat amb precisió.
En cas de dificultat, l’alumne ha de poder tornar enrere, reestructurar el discurs i
corregir-lo de manera que els altres interlocutors gairebé no se n’adonin.

d) Participar en les converses de manera que el fet de no ser nadiu no produeixi
incomoditat a l’interlocutor; intervenir de forma apropiada sense que les limitacions
lingüístiques  suposin  un  impediment  per  a  les  relacions  socials  i  personals  en
l’idioma objecte d’estudi. 

e)  Participar  en  discussions  formals  sobre  temes  complexos,  presentant  un
argument  persuasiu  i  eloqüent,  de  manera  que  el  discurs  produït  es  pugui
considerar satisfactori. 

f)  Prendre  i  mantenir  el  torn  de  paraula  fins  i  tot  quan  s’ha  de  respondre  a
preguntes i intervencions hostils.

g) Formular contraarguments d’una manera adequada i posant esment en l’ús de
convencions socials adients per no causar incomoditat als interlocutors. 

h) Comprendre i copsar la majoria d’acudits i referències culturals. 

i) Participar plenament com a entrevistat o entrevistador i mostrar la capacitat de
mantenir  el  torn  de  paraula;  estructurar  el  discurs  i  la  interacció  amb  la
seguretat que confereix la fluïdesa i el bon domini de la llengua.

Expressió oral

a) Produir oralment textos de diferent tipologia de manera planera, fluida i ben
estructurada,  amb  un  discurs  clar,  amb  un  estil  apropiat  i  eficaç,  i  amb  una
estructura lògica que ajudi el destinatari a advertir els punts significatius i recordar-
los. Així mateix, utilitzar uns recursos lingüístics i discursius variats i adequats a
cada situació comunicativa.

b) Fer exposicions clares, elaborades i ben construïdes, sobre temes complexos,
d’una manera planera i fluida; desenvolupar i confirmar el punt de vista propi amb
idees  complementàries,  justificacions  i  exemples,  utilitzant  l’entonació  adequada
per transmetre matisos subtils de significat.

c) Presentar temes complexos amb seguretat davant d’un públic que desconeix el
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tema,  i  estructurar  i  adaptar  l’exposició  amb  flexibilitat  per  respondre  a  les
necessitats d’aquesta audiència; tenir prou domini de les estratègies comunicatives
per fer front a preguntes difícils, fins i tot hostils.

Competència sociolingüística

a) Tenir un bon domini de les expressions de saviesa popular, ser conscient dels
nivells  connotatius  del  significat,  valorar  les  implicacions  sociolingüístiques  i
socioculturals  quan  altres  parlants  competents  utilitzen  la  llengua,  i  saber
reaccionar-hi adequadament. 

b) Disposar d’un repertori ampli de refranys i d’expressions idiomàtiques.

c) Tenir un bon domini dels diferents registres i d’expressions pròpies de graus de
formalitat diversos.
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3.3. CONTINGUTS DEL NIVELL C2

La programació del nivell C2 segueix un esquema de continguts centrat en les diferents tipologies textuals. Per motiu d’espai
i  per  poder ser  més precisos  en els  continguts  morfosintàctics,  ortogràfics  i  fonètics  pensats  per  a cada curs,  aquests
s’assenyalen en graelles adjuntes tot i que són elements lingüisticotextuals que s’han de treballar a partir dels textos. 

Cal  especificar  que  depèn  de  cada  professor  que  imparteix  el  nivell  dissenyar  les  unitats  temàtiques  a  partir  dels
components textuals i fer-hi les associacions lèxiques, ortogràfiques i gramaticals que consideri oportunes.

Estructuració dels continguts:

Els continguts s’estructuren a partir de l’esquema següent:
1. Competència textual.
2. Elements lingüisticotextuals (ortografia, gramàtica i lèxic).

3. Continguts socioculturals

1. Competència textual

Producció de textos escrits
de diferent gènere

-Prescripcions mèdiques o de salut; bases de concursos, per sol·licitar un ajut, una beca o 
subvencions...

-Articles divulgatius sobre temes generals o específics. Articles de divulgació científica, articles 
culturals, articles sobre economia. 

-El resum cientificotècnic.
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-La nota de premsa.

-El correu electrònic per a comunicacions formals.

-Previsions econòmiques, personals, mediambientals, prediccions meteorològiques...

-Editorials, articles d’opinió especialitzats, cartes al director...

-Crítiques i ressenyes de pel·lícules, d’obres de teatre, d’exposicions, de llibres de lectura...

Textos funcionals -Carta  o  correu electrònic  administratiu  i  comercial,  sol·licitud,  convocatòria  i  acta  de  reunió,
informe, currículum...

Producció de textos orals -Parlar en públic (presentar un conferenciant, un acte públic...)
-Fer una exposició oral sobre un treball
-Intervenir en una taula rodona o en una reunió formal
- Informar en un espai municipal
- Participar en una tertúlia a la ràdio
- Conversar amb un conegut
-Presentar un conferenciant, un acte públic...

2. Elements lingüisticotextuals

Continguts fonètics Continguts ortogràfics

-Aplicació dels criteris d’elocució estàndard. Usar adequadament
les formes pròpies de l’àmbit  general  i  les formes de l’àmbit
restringit  en  funció  del  context,  del  gènere  textual  i  de  les
varietats funcionals pertinents (formals i informals). 

El sistema vocàlic

 Ortografia de a i e àtones:

-Mots cultes i derivats formats a partir de mots grecs i llatins:
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-Processos fonològics que afecten les vocals (elisions i sinalefes)
i les consonants (sonoritzacions, assimilacions i geminacions).
Enllaços sintàctics.

-Posició  correcta  de  l'accent  en  mots  estrangers  adaptats
(handicap).

astigmatisme, arteriosclerosi, biosfera, cardiospasme.

-Mots  compostos  en  què  el  segon  element  comença  per  e:
autoescola,  infraestructura,  poliesportiu.  barbaespès,
antiestàtic, teleespectador, semiesfera...

 Ortografia de o i u àtones: 

-Paraules cultes.

-Mots  invariables  acabats  en  –us:  anus,  fetus,  focus,  porus,
rictus, tètanus...

-Derivats o pseudoderivats.

El sistema consonàntic

- Domini ampli i aprofundit del sistema consonàntic fins i tot en
paraules de complexitat ortogràfica.

 -Ortografia  de  la  s  intervocàlica  darrere  de
prefixos(contrasentit, resseguir). 

-Accentuació  dels  principals  estrangerismes  adaptats  (per
càpita, currículum).
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-Reforç en e de paraules que comencen per s aspirada (escàner,
estand).  Criteri  per  a  l’adopció  de  manlleus.  Conservació  o
adaptació de les grafies w, k (vamba, waterpolo, watt, hawaià,
kuwaitià, aquelarre, búnquer). Doble forma amb els derivats de
quilo: quilocaloria/Kilocaloria.

Continguts ortogràfics

 Ús dels caràcters ortogràfics en les diferents formes:

-Majúscules  i  minúscules.  Casos  especials:  institucions,
organismes,  entitats  i  òrgans,  tractaments  protocol·laris,
documents oficials, títols d’obres de creació, noms de ciències i
disciplines tècniques.

-Cursiva: en títols d’obres d’art, pel·lícules, publicacions, etc.;
en sobrenoms o pseudònims que acompanyen el nom: Miquel
Calzada, Mikimoto, etc.

- Abreviatures: 

-Creació  d’abreviatures  més  usuals  per  suspensió  (pàg.)  o
omissió (Sr.). Accentuació d’abreviatures.

-  Sigles  més  habituals  (PNB,  EUA,  GEC,  PPCC).  Absència  de
marca de pluralització.

 Signes de puntuació:

- Domini de les regles avançades d’ús dels signes de puntuació:

punt,  coma,  punt  i  coma,  dos  punts,  punts  suspensius,
parèntesis, guions.

-Barra inclinada, asterisc, claudàtors.

Guió:

-Ús del guió en compostos i derivats. Consolidació.

-  Absència  en  compostos  sinàptics:  bar  restaurant,  concurs
oposició, ciutat estat, llar residència, camió cisterna...
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 Signes ortogràfics:

-Apostrofació o contracció de l’article. Casos especials: l’article
dels topònims, de les sigles.  Apostrofació de la preposició  de
davant de paraules en cursiva o entre cometes i de topònims
amb article no catalanitzat (l’autor d’El quadern gris, la història
d’El Álamo).

-No contracció de les preposicions a i  per amb els articles de
títols o noms d’entitats (treballa a El Corte Inglés).

-Accent gràfic. Casos especials.

En  adverbis  acabats  en  –ment;  en  paraules  compostes  amb
guió i sense guió. En mots cultes habituals.

En mots que admeten dues possibilitats (poliedre o políedre)

Accents diacrítics poc freqüents (sèu/seu...).

- Dièresi. Casos especials. 

 En la síl·laba àtona per marcar hiatus (diürètic) i en cultismes
derivats acabats en –tat, -al, -itzar, -esa (romboïdal).

Continguts morfosintàctics
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Oració simple

Oracions impersonals: a) en tercera persona del plural, b) amb
subjecte hom/un hom.

Oracions passives: a) passiva reflexa b) impersonal amb es

Oracions  enunciatives  negatives  amb  reforç  de  la  negació:
ningú no ho sabrà.

Dislocacions  a  la  dreta  i  a  l'esquerra:  pronominalització,
concordança i ús de la coma. 

Oració composta

Coordinació i juxtaposició: copulatives, disjuntives, distributives
adversatives, il·latives.

Subordinació: subordinants

Conjuncions i locucions conjuntives:

Causals, condicionals, concessives, modals, finals, temporals.

El sintagma adjectival

Morfologia de l’adjectiu. 

-Gènere  i  nombre:  Casos  d’intercalació  de  u semiconsonant
(ventríloc/ventríloqua). Adjectius d’una terminació o invariables
(procliu,  rude,  inerme...) i  adjectius  variables  (inert/a,
somnolent/a...)

Modificació del nucli.

Posició dels elements del sintagma. 

Seqüències d’adjectius qualificatius dins del sintagma adjectival.

Concordança.

De  l’adjectiu  que  afecta  més  d’un  substantiu  o  de  diversos
adjectius que afecten un substantiu.

El sintagma verbal

Formes no personals
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Subordinades relatives

Amb el relatiu neutre: la qual cosa/cosa que.

Amb el relatiu possessiu: de la qual/del qual.

Relatiu en què/ en el qual (sentit locatiu no clar): La reunió en
què/en la qual es va discutir aquell tema.

Relatiu  adjectiu  (Han  recaptat  una  suma  important,  la  qual
suma/suma que...)

El sintagma nominal

El substantiu

Gènere: 

Paraules amb doble gènere i  significat diferent  (ordre,  vocal,
cremallera).

Remarques sobre el gènere d’alguns substantius.

Substantius amb doble forma: crisma, esfinx, etc. Doble gènere
dels substantius acabats en –or (estupor, furor, rigor, etc.)

Usos no sexistes del llenguatge (l’alumnat, el professorat).

- Correcció de l’expressió de + infinitiu amb valor condicional:
(*D’haver-m’ho dit, hi hauria anat).

-Infinitiu independent amb reforç verbal davant: (*Dir que per
Cal dir que...)

-Ús i restriccions del gerundi.

Morfologia del verb. 

Variants geogràfiques i formes normatives.

Transitivitat i règim verbal.

Verbs amb significat diferent segons l’ús transitiu o intransitiu:
al·ludir, cessar, complir, argumentar...

Temps i aspecte 

Modalitat.  Verbs  que  admeten  la  forma  pura  i  la  forma
incoativa:  (acudir,  arrupir-se,  brunzir,  consumir,  resumir,
mentir, vestir, presumir...). Variació geogràfica. 

Perífrasis verbals: 

-De probabilitat: Poder + que + verb (en subjuntiu).

Adv. de probabilitat + verb (en indicatiu)
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-Nombre: 

Substantius monosíl•labs o plans que afegeixen -s per al plural:
hèlixs, còdexs, esfinxs, apèndixs, índexs...

Pluralització del primer element en compostos sinàptics (vagons
restaurant).

Els determinants 

Articles.

-Contraccions  i  formes apostrofades.  Casos  especials:  davant
sigles, davant paraules en cursiva o entre cometes, etc. 

-Apostrofació de la preposició de davant de paraules en cursiva
o  entre  cometes  i  de  topònims  amb  article  no  catalanitzat
(l’autor d’El quadern gris, la història d’El Álamo).

-No contracció de les preposicions a i  per amb els articles de
títols o noms d’entitats (treballa a El Corte Inglés).

-Correcció  del  lo  neutre.  Construccions  amb  article  i/o  amb
altres estructures habituals amb funció abstractiva o intensiva
(com  més  aviat  millor,  al  més  aviat  possible,  el  més  net
possible). 

Verbs defectius: caldre, raure i lleure.

Usos dels verbs ser i estar.

Veu (activa i passiva)

-La veu passiva reflexa.

Pronoms febles

Formes reforçades, elidides, plenes i reduïdes.

Pronominalització de totes les funcions sintàctiques. 

Combinacions  binàries,  ternàries  i  quaternàries  (Se  me  n’hi
posa). Limitacions a la pronominalització.

Concordança del participi amb el pronom feble acusatiu.

El sintagma adverbial

Tipus d’adverbis i locucions adverbials.

-Adverbis  i  locucions  adverbials  de  lloc  (onsevulga,  a  les
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-Article  personal:  absència  en  registres  formals;  variació
geogràfica.

Demostratius:  Distinció  entre  aquest i  aqueix  en
correspondència formal.

Possessius

Forma i ús dels possessius àtons: Sa Majestat

Forma i ús dels possessius tònics: llur/llurs

Correcció de l’ús abusiu dels possessius.

Ordre  del  possessiu  tònic  en  sintagma  preposicional  sense
article: (de part meva, a càrrec meu).

Quantificadors

-Numerals:  morfologia  i  ús  dels  ordinals,  cardinals,  partitius
(quarter,  milè  o  mil·lèsim),  col·lectius  (miler/milenar, etc.)  i
múltiples (sextigemin, septigemin, triple/a, quàdruple, etc.).

-Quantitatius: bastant/s; invariables: prou, massa, força; ús de
gaire en oracions negatives, interrogatives i condicionals.

-Indefinits: manta, sengles. Usos formals.

envistes, a l’entorn, etc.)

-Adverbis  i  locucions  adverbials  de  manera  (ensems,  exprés,
dempeus, arran, a balquena, a doll, a cau d’orella, a contracor,
etc.).

- Adverbis i  locucions adverbials de temps (adesiara, antany,
suara, tantost, cap al tard, a les acaballes, etc.)

- Adverbis i locucions adverbials de quantitat (si fa no fa, pel
cap baix, fora mida, quelcom, etc.)

- Adverbis  i  locucions adverbials  d’afirmació:  prou, fins i  tot,
àdhuc, sens dubte, etc.

-Adverbis de simultaneïtat: ensems...

-Adverbis oracionals.

Modificació del nucli

Consolidació  de  l'ús  d'adverbis  de  grau  amb  adverbis  de
manera: molt, força, bastant, prou,massa, gens, gaire.

Posició dels elements dins el S. Adv.

Seqüència d’adverbis en –ment.
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 Els pronoms 

Els pronoms personals. Els pronoms personals forts:

-El tractament personal formal (vós/vostè).

-El plural de modèstia (nosaltres en comptes de jo).

Correcció  de  l’abús  dels  pronoms  (substitució  per  pronoms
febles  o  eliminació):  Té  molts  recursos  i  hi  confia  per  tirar
endavant.

Els pronoms indefinits: altri, hom o un hom, en tal i en tal altre.

Els pronoms interrogatius.

El sintagma preposicional

Nucli: preposició 

Formes (simples i compostes) i locucions preposicionals. 

Usos i funcions de les preposicions i locucions preposicionals.

-Preposició  de optativa per introduir el complement directe de
verbs de voluntat, intenció, projecte, desig, acció voluntària: Li
aconsellarem d’anar-hi tot d’una.

-Per introduir  el  CD de pronoms indefinits:  ningú,  tots/totes,
tothom... 

 -Per introduir el CN: esment de, diferent de...

Estructura del sintagma preposicional.

-Caiguda de la preposició.

-Canvi  de  preposició  amb i  en per  la  preposició  a  davant
infinitiu,  darrere  verbs  i  adjectius.  Casos  admissibles  amb la
preposició amb: haver-n’hi prou amb + inf., tenir-ne prou amb
+ infinitiu.

-Ordre  del  sintagma  preposicional  amb  coincidència  de
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preposicions: (*amb o sense gas? per amb gas o sense?)

-Verbs de règim preposicional.

Continguts lèxics Recursos retòrics i lingüístics

En aquest nivell l’alumnat s’ha d’expressar amb bona precisió
lèxica i ha d’utilitzar amb consistència un vocabulari correcte i
adequat.  Ha  de  dominar  un  repertori  lèxic  molt  ampli,  que
comprèn  expressions  idiomàtiques  i  col·loquials,  i  ha  de
demostrar tenir consciència dels graus de connotació semàntica,
així com de l’adequació a la formalitat del discurs i dels usos
intencionats de canvi de registre.

Els camps semàntics sobre els quals versaran les produccions
orals i escrites són els següents: 

- Llei, crim i delicte

- Serveis per a la ciutadania

- Esdeveniments i personatges destacats

- La família i les diverses organitzacions familiars 

-El món del treball

-Sinonímia, antonímia i hiponímia.

-Derivació i composició.

-Recursos per evitar mots crossa.

-Eliminació d’interferències.

-Locucions, frases fetes i refranys.

-Abreviatures i símbols.

-Metàfores, comparacions, metonímies... 

-Neologismes més habituals. 
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-L’educació

-El medi ambient

-La salut física i mental

-Oci i cultura

-La publicitat i el consumisme

-Ciència i tecnologia

3. Continguts socioculturals

Coneixements 

històrics i culturals

-Conèixer els principals personatges i els moments històrics determinants en la història dels Països Catalans.

-Conèixer els principals escriptors contemporanis i dels darrers segles. 

Normes d’ús 

lingüístic, diglòssia i

bilingüisme

-Reconèixer quines normes d’ús lingüístic regeixen les diverses situacions comunicatives corrents en l’entorn de l’aprenent.

-Identificar usos diglòssics en situacions comunicatives corrents, formals i informals, orals i escrites, i disposar d’estratègies per evitar

imitar-los.

-Conèixer les causes dels usos diglòssics i valorar-ne les conseqüències.
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Actituds 

lingüístiques: 

lleialtat lingüística, 

secessionisme, 

prejudicis 

lingüístics...

-Reconèixer les diferents actituds lingüístiques que es manifesten en situacions comunicatives corrents, formals i informals.

-Conèixer i valorar les conseqüències tant de mantenir les normes d’ús lingüístic actuals com de transgredir-les en qualsevol sentit

(actituds de lleialtat, d’hostilitat...).

Aquests continguts no seran avaluats amb uns ítems concrets i es treballaran a partir de material real.

4. LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI

4.1. Llibres de text

Avançat 1 i Avançat 2 Au idò! B2. Illes Balears-Català per a adults

ISBN: 978-84-489-3096-7
Ed. Barcanova

C1 Au idò! C1. Illes Balears-Català per a adults
ISBN: 978-84-489-4365-3
Ed. Barcanova

C2 Nivell superior C2. Curs de llengua catalana
ISBN: 978-84-9804-842-1
Ed. Castellnou

57



4.2. Material complementari

Avançat 1 i 2

Material complementari

Diccionari de la llengua catalana. IEC.
BASTONS, N. i altres Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide, 2011.
MAS, Marta [et al. ] Gramàtica catalana de la A a la Z. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012. 
ROSELL, J. [et al. ] Parlem-ne. 33 situacions de català pràctic. Barcelona: Barcanova. 2010.
CLUA, M. J. [et al. ] Verbs. cat. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Barcanova. 2010.
AA. VV. Pas i repàs. 150 exercicis de llengua. Barcelona: Teide, 2011.

Material de lectura

Es  recomanarà  la  lectura  d'almenys  dues  obres  literàries  o  d'assaig  en  català  adequades  al  nivell.  A  principi  de  curs  se
n’especificarà una llista, aprofitant els llibres de lectura existents a la biblioteca del centre i al departament. 

Material en línia (a la pàgina web de l’EOI d’Inca)

 http://www.eoinca.com/departaments/catala/catala-enllacos/

Nivell C1

Material complementari

Milà, J. Tots els verbs i la seva conjugació. Edicions 62.
Diccionari de la llengua catalana. IEC.
Diccionari de la llengua catalana. Enciclopèdia Catalana.
Diccionari castellà-català. Enciclopèdia Catalana.
Ortocard. Regles d’ortografia catalana. Castellnou Edicions.
Gramaticard. Regles d’ortografia gramàtica. Castellnou Edicions.
D.A. Com dominar el nivell C. Editorial Teide.
D.A. 1.000 exercicis per al nivell C. Castellnou Edicions.
Corbera, J. Parlar bé. Palma: El Tall.
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Material de lectura

Es  recomanarà  la  lectura  d'almenys  dues  obres  literàries  o  d'assaig  en  català  adequades  al  nivell.  A  principi  de  curs  se
n’especificarà una llista, aprofitant els llibres de lectura existents a la biblioteca del centre i al departament. 

Material en línia (a la pàgina web de l’EOI d’Inca)

 http://www.eoinca.com/departaments/catala/catala-enllacos/

Nivell C2

Material complementari

ALOMAR, A. I. [et al.] Proposta de model de llengua per a l’escola de les Illes Balears. Palma: Editorial Moll, 1999.
BASTONS, N. i altres Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide, 2011.

MOLL, F de B. Gramàtica catalana, referida especialment a les Illes Balears.

Palma: Editorial Moll, 1983.

D.A. Com dominar el nivell C. Editorial Teide.
D.A. 1.000 exercicis per al nivell C. Castellnou Edicions.
CORBERA, J. Parlar bé. Palma: El Tall.

Material de lectura

Es  recomanarà  la  lectura  d'almenys  dues  obres  literàries  o  d'assaig  en  català  adequades  al  nivell.  A  principi  de  curs  se
n’especificarà una llista, aprofitant els llibres de lectura existents a la biblioteca del centre i al departament. 

Material en línia (a la pàgina web de l’EOI d’Inca)

 http://www.eoinca.com/departaments/catala/catala-enllacos/
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5. AVALUACIÓ

Sistema d’avaluació a l’EOI 

-Pla d’avaluació per al cursos oficials.

-Informació general sobre avaluació (alumnat lliure i oficial)

http://www.eoinca.com/catala-avaluacio/

Descripció, durada, estructura i models de proves de les EOI 

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/certificacions-82878/?campa=yes
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	Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’aprenentatge autònom en aquest nivell ha de ser un procés totalment assumit i suficientment interioritzat tant per part de l’alumnat com del professorat per tal d’assolir competències que estableixen els objectius.

