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1. DEFINICIÓ DEL NIVELL AVANÇAT 
 
El Nivell Avançat presentarà les característiques de la franja alta del nivell de 
competència B2 (B2+), com es defineix en el Marc Comú Europeu de 
Referència per a les Llengües. Aquest nivell suposa utilitzar l'idioma amb 
desimboltura i eficàcia en situacions habituals i d’altres més específiques que 
requereixin 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 que encara no ha de ser 
excessivament idiomàtic.  
A l’acabament d’aquesta etapa, la capacitat discursiva dels aprenents ha 
d’experimentar un notable augment. S’espera un discurs de cada vegada més  
cohesionat i precís tant oral com escrit en el que l’alumnat haurà de mostrar 
una capacitat cada vegada més àmplia de negociació per a reaccionar i 
reconduir el discurs.  
 
El MCRE defineix aquesta etapa destacant tres trets que caracteritzen un nou 
enfocament.  
El primer és la capacitat d’exposar i justificar les opinions pròpies i mantenir-les 
a través de les explicacions i arguments adients, com ara les raons a favor i en 
contra de diverses opcions.  
El segon tret és la capacitat de participar de forma eficaç, natural i fluida en el 
discurs oral; comprendre detalladament el que es diu en llengua estàndard; ser 
capaç d’iniciar el discurs, prendre el torn de paraula i acabar el torn 
apropiadament; intervenir amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat que permeti 
la interacció amb parlants nadius sense que això suposi incomoditat per a 
qualsevol de les dues parts; ajustar-se als canvis de direcció, estil i èmfasi que 
formen part de les converses.  
El tercer és un nou grau de consciència de la llengua: l’aprenent ha de ser 
conscient de gran part dels errors que comet i ha de ser capaç d’identificar els 
errors més freqüents i corregir-los, especialment aquells que poden produir 
malentesos. En la franja alta d’aquest nivell (B2+), continuen presents les 
característiques ja esmentades.  
L’èmfasi que es posa en la capacitat d’argumentació i el discurs social efectiu 
presenta un nou enfocament que suposa un millor control i ampliació de les 
estratègies discursives. Aquestes capacitats es mostren en l’ús de les 
estratègies de comunicació, com ara les diverses formes de contribuir al 
desenvolupament del discurs i relacionar eficaçment les intervencions pròpies 
amb les dels altres parlants.  
Pel que fa a la coherència i la cohesió, en aquest nivell l’ús dels instruments de  
cohesió (referència gramatical, anafòrica, lèxica, etc.) pot ser encara limitat 
però ha de servir per unir les frases de forma clara i natural i crear les 
cohesions adients entre les diferents parts del discurs. L’aprenent ha d’utilitzar 
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una amplia gama de connectors per establir clarament la relació entre les idees 
i desenvolupar arguments que destaquin de forma apropiada els punts més 
significatius. S’ha d’evitar l’abús de frases d’estructura simple (juxtaposicions i 
coordinacions repetitives).  
Finalment, en aquesta banda es concentren els instruments de negociació, com 
ara la capacitat de persuadir per sol·licitar o exigir una compensació 
econòmica.  
 
2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL AVANÇAT 1 I 2 
 
En el Nivell Avançat, de forma més evident, les capacitats que inclouen totes 
les destreses, tant oral com escrites es troben íntimament lligades i sembla 
convenient presentar els descriptors d’aquestes destreses de forma unitària.   
Encara que les àrees temàtiques coincideixen amb les del nivell anterior, el 
Nivell Avançat va més enllà de l'Intermedi en els següents aspectes: 
• Pel que fa a l’aspecte de les categories funcionals, aquest nivell requereix un  
increment en l'inventari d’exponents. L’expansió en aquesta àrea funcional serà  
més evident en l’expressió d’emocions i en la forma de conduir, dirigir o 
desenvolupar les argumentacions.  
• S’haurà de fer evident un increment notable del vocabulari per a expressar les  
nocions específiques que s’inclouen en les àrees temàtiques. En aquest nivell 
no s’ha d’intentar recomanar a l’alumnat l’ús d’un determinat vocabulari. En 
arribar en aquest punt, els interessos i les necessitats dels alumnes s’han fet 
massa diversos per poder formular una proposta específica de vocabulari . La 
pròpia experiència dirigeix als aprenents per camins diferents a l’hora de parlar 
de la seva pròpia situació, del seu treball o de les àrees d’interès personal. 
Quant a aquest aspecte s’espera un major grau d’autonomia i responsabilitat 
pel propi aprenentatge, així com un ús més eficaç dels llibres de referència, de 
qualsevol tipus de tecnologia disponible i de qualsevol font d’informació per a 
poder utilitzar el vocabulari apropiat que es necessita en cada situació.  
• Un altre aspecte rellevant és el reconeixement d’un marge més ampli de 
varietats de registre. Els aprenents haurien de distanciar-se progressivament 
del registre "neutre" i adquirir més experiència en situacions que requereixen 
un registre més formal o més col·loquial a més de valorar en quin moment és 
més apropiat el seu ús. Des del punt de vista fonètic, els aprenents d’aquest 
nivell haurien d’adaptarse als patrons de reducció que es produeixen 
generalment en l’ús informal de les llengües.  
• Els aprenents han d’incrementar la seva habilitat d’entendre i utilitzar frases 
més complexes i la capacitat per a seguir o produir discursos més llargs i 
estructurats, a través, entre d’altres, de l’utilització d’adverbis i pronoms 
anafòrics o genèrics per a referir-se a elements esmentats amb anterioritat. 
L’entonació adquireix rellevància degut a la seva estreta relació amb el 
significat, i les oracions subordinades ja han de fer-se servir amb freqüència.  
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• Ha d'incrementar-se la varietat d’estratègies dirigides a assolir un objectiu 
específic en les converses, tenint en compte que els aprenents han d’enfrontar-
se a situacions menys predictibles. Els aprenents haurien de desenvolupar 
mecanismes de cooperació i esperar el mateix dels seus interlocutors. Encara 
podran tenir dificultat per a reaccionar adequadament en front canvis sobtats, 
ruptures inesperades o per a intervenir en transaccions que suposin excessiva  
dificultat. En aquests casos haurien d’utilitzar estratègies de compensació per a  
ajudar a l’interlocutor a interpretar les seves idees. En aquest nivell, la 
interacció ha de ser menys restringida i la conversa ha de desenvolupar-se de 
forma més flexible i natural que en el nivell anterior. La conversa té un objectiu 
determinat,i això requereix una mica més que un intercanvi verbal de patrons 
preestablerts.  
• Es requereix competència sociocultural i sociolingüística. Tots els temes, 
encara que es refereixin principalment a la vida quotidiana, estan impregnats 
de valors culturals. En el nivell anterior només es requereix una consciència 
dels aspectes culturals, però, en el nivell avançat els aspectes interculturals 
han d’integrar-se de forma més profunda per a poder respondre amb major 
flexibilitat a les situacions i tenir més capacitat per a les relacions interpersonals 
i socials. Són necessàries la sensibilitat, l’obertura a noves experiències, la 
tolerància i l’acceptació de les  diferències. Aquesta forma d’actuar reflecteix la 
maduresa lingüística dels aprenents de les noves llengües.  
• El progrés en les habilitats de lectura ha d’aplicar-se al tractament d’una major  
varietat de textos. En aquesta etapa s’han de tractar més àmpliament les àrees  
d’interès personal, les quals es reflecteixen en l’expressió escrita i la 
comprensió oral, ja sigui a través de mitjans electrònics o de forma impresa. A 
mesura que el vocabulari s’expandeix i l’ús de recursos es fa més eficient 
augmenta la capacitat d’afrontar textos més complexos. També augmenta la 
capacitat de deduir els significats que es desitja extreure d’un text concret.  
• S’ha d’assolir un nivell més elevat en els processos de producció i recepció de 
la llengua. Els recursos han de ser més amplis que en el nivell anterior. La 
producció frases incompletes. El discurs ha de ser més fluid. Ha d’haver 
millorat l’entonació i augmentat la velocitat de la producció oral. El temps 
necessari per a produir una resposta ha de ser més breu que en el nivell 
anterior. Els aprenents haurien de tenir receptius s’haurà de disminuir la 
dificultat per a identificar paraules i frases durant el procés comunicatiu, 
especialment quan s’utilitzen les formes reduïdes o l’accent es produeix en 
situacions sorolloses, de distorsió acústica o aquelles en les que es produeixen 
interferències per diversos motius.  
• Si els aprenents "perden el fil" han de ser capaços de recuperar-lo amb 
relativa facilitat. No es pretén una producció oral perfecta, això requeriria un 
excés d’aprenentatge a costa de l’oportunitat d’ampliar les experiències 
d’intercanvi.  
S`ha de tenir en compte que és necessari un equilibri entre estendre els 
coneixements i perfeccionar l’expressió oral.  
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3. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL AVANÇAT 1 I 2  
 
Destreses de comunicació escrita. Objectius  
 
a) Comprendre textos escrits de caràcter general o específic, encara que el 
domini del vocabulari no sigui absolut, utilitzant fonts de referència i manifestant  
aquesta comprensió mitjançant la producció de tasques específiques.  
b) Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes 
que poden referir-se als camps d’especialització dels aprenents; manejar 
informació i arguments procedents de diverses fonts i utilitzar diversitat d’estils i  
intencionalitats comunicatives que poden incloure també la creació literària.  
c) Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics 
(diccionaris, llibres, materials multimèdia, Internet, etc.) per buscar informació, 
per gaudir dels moments d’oci o com una forma d’enriquiment personal.  
 
• Comprensió lectora  
 
a) Llegir de forma comprensiva textos extensos i complexos (correspondència, 
premsa contemporània, articles i informes professionals, instruccions, textos 
literaris, etc.) sobre una àmplia varietat de temes. L’alumne haurà de ser capaç  
d’identificar les idees més rellevants i adquirir una comprensió més profunda de 
la cohesió lèxica i gramatical per entendre l’estructura del text.   
b) Comprendre textos o informes especialitzats , encara que no pertanyin al 
camp d’interès de l’alumnat. Per assolir aquest objectiu freqüentment s’hauran 
de consultar fonts com ara el diccionari o els mitjans tecnològics.  
c) Reconèixer opinions i punts de vista procedents de textos escrits que 
presenten un cert nivell de complexitat lingüística.  
d) Comprendre instruccions complexes i extenses que incloguin detalls i 
condicions específiques, rellegint el text si és necessari.  
e) Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir 
del context lingüístic o extralingüístic utilitzant,quan calgui, el diccionari com 
eina d’aprenentatge.  
f) Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua 
objecte d’estudi.  
g) Llegir de forma expressiva adaptant l'estil de lectura a la naturalesa del text i  
posant especial atenció en la pronunciació i l’entonació.  
Al llarg del curs els aprenents han de ser capaços de llegir diferents tipus de 
text en veu alta amb pronunciació, entonació, ritme i velocitat adequades. Si 
alguns idiomes ho consideren adient podran valorar la competència per a dur a 
terme una lectura en veu alta, ja es tracti d’un text poètic, narratiu de distints 
subgèneres, una carta formal o informal, un guió teatral, etc. tenint en compte 
els patrons fonològics de la llengua objecte d’estudi, marcant el ritme i 
l’entonació adequats i desenvolupant tècniques d’autocorrecció.  
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• Expressió escrita 
  
a) Descriure fets i experiències, reals o imaginades, expressant clarament la 
relació entre les idees exposades i adaptant el discurs al gènere literari escollit.  
b) Escriure ressenyes en les quals s’expressi clara i detalladament l’opinió 
personal sobre un llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, etc.  
c) Escriure cartes personals i formals, notes, enquestes, informes i assajos, 
sobre temes variats incloent la descripció de fets i experiències, la diversitat 
d’opinions i els arguments a favor i en contra sobre diversos temes, utilitzant un 
lèxic ric i variat i una àmplia diversitat d’estructures i formats lingüístics.  
d) Elaborar diversos textos i resums integrant la informació i els arguments 
obtinguts de diverses fonts.  
e) Mostrar interès per desenvolupar la capacitat creativa en la producció de 
textos escrits. 
f) Intercanviar informació, opinió, punts de vista i sentiments sobre fets i 
experiències en un context informal mitjançant cartes o correu electrònic, 
utilitzant la llengua amb eficàcia.  
g) Mostrar interès per presentar els escrits de forma cuidada, respectant les 
normes ortogràfiques.  
h) Mantenir un bon domini gramatical, encara que es puguin cometre 
equivocacions ocasionals o errors no sistemàtics i faltes sintàctiques menors 
les quals no siguin freqüents i sovint l’aprenent les pugui corregir. En aquest 
nivell la ortografia i la puntuació han de ser gairebé correctes,  
Utilitzar un vocabulari ampli, tant del camp d’especialització de l’aprenent com 
de temes més general. La precisió lèxica és alta encara que es pugui produir 
alguna confusió o incorrecció en la tria de mots que no arribi a destorbar la 
comunicació.  
L’aprenent ha de poder formar paraules mitjançant els mecanismes de 
derivació i composició.   
 
 
Destreses de comunicació oral. Objectius  
 
1. Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs retransmès que tracta 
temes de la vida personal, acadèmica, social o professional, sempre que estigui 
ben estructurat, no hagi excessiu soroll de fons i el nivell de llengua no sigui 
excessivament idiomàtic.  
2. Comprendre discursos complexos i extensos si el tema és familiar, detectant 
no només les idees principals sinó també la majoria de les complementàries.  
3. Produir textos amb correcció gramatical, fluïdesa, precisió i bona 
pronunciació sobre diferents temes i amb un nivell de formalitat adequat a les 
circumstàncies.  
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4. Comunicar-se espontàniament i amb bon control gramatical, fluïdesa, 
precisió i eficàcia, sobre una àmplia varietat de temes, exposant clarament les 
idees i adaptant el discurs a la formalitat del context comunicatiu.  
5. Interactuar amb parlants nadius de manera espontània i dinàmica defensant  
punts de vista, exposant argumentacions i contra-argumentacions i relatant fets  
i experiències. L’interlocutor no ha d’experimentar tensió o dificultat produïda 
per la falta de fluïdesa.  
6. Mostrar una actitud de respecte i cooperació pel que fa a les exposicions 
orals dels companys i les pròpies converses en llengua estrangera, superant 
problemes de desconfiança en les pròpies capacitats i guanyant en confiança i  
seguretat, acceptant l’error com instrument d’aprenentatge.  
7. Comprendre les varietats dialectals més significatives i incrementar 
progressivament el repertori d’expressions idiomàtiques que es poden 
comprendre i utilitzar.  
8. Durant aquest període d’aprenentatge els alumnes hauran de fer ús d’una 
àmplia gamma de recursos didàctics i materials produïts en la llengua objecte 
d’estudi, integrar l’ús organitzat de recursos com les tecnologies de la 
informació i la comunicació com eina d’aprenentatge de la nova llengua, i l’ús 
habitual i autònom de la lectura o de l’escriptura com a activitat d’oci.  
9. Identificar i interioritzar la funció comunicativa de la llengua i els seus 
elements lingüístics, i seguir aplicant a la nova llengua l’aprenentatge de les 
estratègies de comunicació adquirides durant l’aprenentatge de la llengua 
materna o/i d’altres llengües conegudes. 
 
  
• Comprensió auditiva  
 
1. Comprendre converses formals i informals entre parlants nadius, encara que 
la participació costi algun esforç i impliqui l’adaptació del discurs.  
2. Comprendre les idees principals i els detalls rellevants de conferències, 
xerrades i altres formes de presentació acadèmica i professional de una certa 
complexitat lingüística.  
3. Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació 
identificant el contingut, els punts de vista i opinions implícites, l’estat d’ànim i la 
intenció comunicativa del parlant.  
2. Reconèixer els elements fonològics i fonètics, com els sistemes vocàlics i 
consonàntics, els patrons de ritme, accentuació i entonació de paraules 
aïllades, frases i textos amb l’objectiu de millorar la producció pròpia.  
 
 
•  Expressió Oral i Interacció 
 
Expressió Oral  
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1. Realitzar descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes 
relacionats amb àrees especialitzades, utilitzant un lèxic adient.  
2. Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben 
estructurades sobre gran varietat de temes que incloguin dades rellevants, 
contra-argumentacions alternatives i exemplificacions per il·lustrar un discurs 
que pot ser preparat o espontani.  
3. Realitzar presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de 
temes mostrant capacitat d’alterar el discurs de forma espontània per a 
respondre a les qüestions que plantegi l’audiència. 
4. Utilitzar de forma correcta els patrons de ritme, entonació, accentuació i 
pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics i processos derivats 
d’aquests.  
6. Utilitzar un lèxic que inclogui vocabulari tant del camp d’especialitat de 
aprenent com de temes més generals.  
 
Interacció  
1. Participar de forma activa en converses en llengua estàndard amb un parlant  
nadiu mostrant seguretat, fluïdesa i confiança sobre temes d’interès general 
com el treball, la família, els amics, les aficions, els temes socioculturals, etc., 
encara que es produeixin situacions externes al intercanvi que podrien 
pertorbar el discurs.  
2. Participar de forma activa en converses formals i si es dóna el cas, en 
reunions de treball, entenent amb detall les idees que expressa l'interlocutor i 
sent capaç de presentar i defensar alternatives o propostes, a més de 
respondre a les qüestions que puguin sorgir en aquestes reunions.  
3. Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals 
manifestant amb precisió el punt de vista i responent a les qüestions que es 
puguin plantejar en referència a aquests punts.  
4. Mostrar capacitat lingüística per resoldre conflictes, problemes, 
reclamacions, etc. en els quals el parlant demani responsabilitats i sigui capaç 
d’argumentar i utilitzar un llenguatge persuasiu per assolir el seu objectiu, 
establint les concessions que consideri oportunes.  
5. Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l'interlocutor i 
poder ajustar el discurs a aquests aspectes per tal de respectar les 
convencions socials. Fer servir les normes de cortesia, respecte d’opinions i 
torns de paraula. Mostrar de forma evident d’una actitud oberta i favorable, 
considerant la interacció comunicativa com una font d’enriquiment personal.  
6. Respondre a formulació de preguntes sobre diversitat de temes personals, 
socials i professionals amb la fluïdesa i espontaneïtat adequades als diversos 
contextos. Aquestes entrevistes se poden produir amb major o menor grau 
d’estructuració i planificació.  
7. Mostrar capacitat de distanciar-se d’un text preparat per seguir algun punt 
interessant suscitat pels oients.  
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NIVELL AVANÇAT 1  
 
CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 
 
1.L’oració simple  
Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició. 
L’oració interrogativa.  Consolidació dels continguts del nivell Intermedi 2. 
Formes com :  Pourquoi ne pas reste? Les secours arriveront-ils à temps? 
Pourquoi cette information n’a-t-elle pas été diffusée plus tôt? 
L’oració impersonal 
- Il + verb impersonal : Il neige ; Il faudra plusieurs personnes ? ; Il manque trois 
pages ; Il va falloir partir ; Il vaut mieux arrêter ; Il paraît que ça va fermer. 
- C’est -, il y a -, voilà -, voici - : C’est tout, C’est ça ; Ça va être l’heure de 
partir ; Et voilà le résultat ! ; Voici mon point de vue : … ; Il y a eu un accident ; 
C’est pas très gentil ; Ça n’a pas l’air difficile. 
Negació. Revisió i consolidació. Non pas ce soir! ; On n’y comprend rien du 
tout; Personne n’est venu ; On ne le trouve nulle part ; C’est pas difficile ; Il n’y 
a rien ; Ça ne marche plus ; Tu ne veux pas de dessert? ; N’en parlons plus! ;  Il 
vaut mieux ne rien dire ; Ne pas déranger. 
Posició de la negació. Consolidació Nivell Intermedi 2. 
L’oració pronominal. Revisió i consolidació:  Vas-y ! ;  Donnez-le-moi ; Parle-lui-
en ! ; Ne leur en donne pas ;  Mais prenez-en ! ; Eux, tout le monde les connaît 
; C’est moi qui vous ai appelé ;  Laissez-moi lui en parler ! ; Je lui en ai parlé ;  
Je m’occupe de lui ; Je vous laisse en prendre deux chacun.  
L’oració “troncada” i les “mots-phrases”: L’homme qui en savait trop ; Être ou ne 
pas être ; Facile à laver ; Naturellement ; Au bonheur des dames; À votre santé, 
à vos amours, à votre succès! ; À bas les 40 heures! ; Bof ; Bon ; Ça alors ; 
Chiche ; Chouette; Dis donc ;  Forcément ; Ouste ;  Quand même, te voilà! ; 
Ras-le-bol! ; Tu parles! 
El discurs indirecte. Consolidació del Nivell Intermedi 2. 
Inversió subjecte/verb: alguns casos especials (aussi, peut-être, sans doute). 
Fenòmens de concordança. Consolidació Nivell Intermedi. 
 
2. L’oració composta. 
La coordinació. Consolidació i ampliació del Nivell Intermedi 2. 
Expressió de relacions lògiques:  
Oposició: au contraire de ; à l’inverse de ; à l’opposé de, contrairement à ; alors 
que ; pendant que;  tandis que ;  autant ... autant.  
Concessió:  consolidació del nivell intermedi. bien que ; quoique facile, c’est un 
travail assez long ; même si ; encore que. 
Comparació: consolidació del nivell intermedi. 
Condició: consolidació del nivell intermedi.  
Causa: sous prétexte que, ; du fait que ; c’est ainsi que. 
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Finalitat: en vue de ; dans le but de ; histoire de ; dans l’intention de ; dans 
l’espoir de ; conj Vinf / subj à ce que, pour que ... ne .... pas ; de crainte que. 
Conseqüència:  consolidació del nivell intermedi. de (telle) façon que ; de (telle) 
manière que ; de (telle) sorte que; assez de  N pour (que) ; tant est si bien que ; 
d’où ; en conséquence. 
Relacions temporals i relacions de enumeració: revisió i consolidació. Tout 
d’abord ; avant tout ; dans un premier temps ; en second lieu ; ensuite ; (et) 
alors ; (et) puis, (et) après, enfin, finalement ; aussi ; de même ; également ; 
bref ; enfin ; voilà ; donc, c’est pourquoi ; par conséquent, ainsi, après tout; en 
définitive, somme toute, tout bien considéré ; (en) bref, en conclusion ; en 
résumé.  
Subordinades substantives (subjecte, complement d’adjectiu, complement 
directe, infinitives): consolidació del nivell intermedi. 
Subordinades relatives: consolidació i ampliació del Nivell Intermedi 2. 
 
3. El sintagma nominal 
Nucli. 
Substantiu: consolidació del nivell intermedi. 
- Sufixació: cassable ; passage ; un africain ; disquaire ; japonais ; espérance, 
étudiante, grisâtre ; arrivée ; européen ; cuillerée ; présence ; grossesse ; 
chanteuse ;  folie ; pharmacienne ; Égyptienne ; sportif ; asiatique ; bêtise ; 
fleuriste ; diversité ; enlèvement ; boulangerie ; persuasion ; fermeté ;  brûlure. 
- Construccions nominals: sortie voyageurs ; réparation de voitures, le besoin 
de crier ; une tendance à protester ; entrée en matière ; une sensation de 
chaleur ; une envie de partir ; l’espoir que tout va commencer. 
- Substantivació: consolidació i ampliació del nivell intermedi. 
- Nombre: consolidació del nivell intermedi. 
Pronoms. 
- Pronoms personals: consolidació i ampliació del nivell intermedi. Ús i omissió 
del pronom neutre le. 
- Interrogatius: consolidació del  nivell intermedi. 
- Indefinits: consolidació del  nivell intermedi. certains, quelques ; plusieurs, 
divers ; chaque ; tout, toute ; tout + article definit, auncun, nul ; n’importe quel, 
quiconque, autrui. 
- Possessius: consolidació i ampliació del  nivell intermedi. L’ús afectiu: Il 
travaille son français. 
- Demostratius: consolidació i ampliació del  nivell intermedi. Ús especial de 
l’alternança c’est / il est (Les voyages aux Caraïbes, c’est merveilleux!) 
- Exclamatius: consolidació del  nivell intermedi. 
- Relatius: usos particulars des les formes compostes (la veste dans la poche 
de laquelle); usos amb l’introductor c’est (c’est l’endroit où / c’est dans cette 
pièce que) ; ús del pronom ce (ce à quoi je pense) ;  
Modificació del nucli (vegeu nivell intermedi) 
Posició dels elements (vegeu nivell intermedi) 
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Fenòmens de concordança: dels substantius (un compagnon / une compagne ; 
des timbres-poste, un amour fou / des amours folles) 
Funcions sintàctiques (vegeu nivell intermedi) 
 
4. El sintagma adjectival  (vegeu nivell intermedi) 
Nucli: L´adjectiu qualificatiu 
La posició dels adjectius:  consolidació del  nivell intermedi. 
Adjectius i substantius: tristes tropiques, ; un vieux film ; occasion 
exceptionnelle; un nouveau livre intéressant ; quelle jolie petite robe verte ! ; à 
adopter, adorable jeune chatte persane rousse. 
Construccions adjectivales : Adj Prep N / V. La cour est pleine d’eau ; Ils sont 
contents de venir ; Nous sommes favorables à ce projet ; Elle est douée pour le 
tennis ;  Nul en maths, il est hostile à ce projet ; C’est fort en café! 
Adjectius de color i expressions: voir rouge ; se regarder dans le blanc de l’oeil 
L’adjectivació. 
 
5. El sintagma verbal 
Nucli: verb. 
Classes: consolidació del  nivell intermedi 2.  
- Regulars i irregulars (formes i grafies) : doble r gràfic del futur de courir ; la 
presencia d’una e gràfica no pronunciada del futur de verbs com cueillir, 
conclure, jouer ; les alternances  gràfiques é/è/e de je cède /nous cédons, je 
lève /nous levons ; l’ús del consonant simple o doble de je jette/nous jetons; l’ús 
de la vocal gràfica è i del consonant doble de j’appelle/je gèle, nous 
appelons/nous interpellons ; la grafia de la e no acentuada en els verbs com 
payer, noyer, la oposició i/y ; les dues formes dels verbs en  -ayer i asseoir : je 
paye, je paie, je m’assieds, je m’assois ; la grafia ii de nous i vous del present 
del subjunctiu i de l’imperfecte de l’indicatiu: nous priions, vous riiez ;  
- Transitius i intransitius. 
- Verbs pronominals: reflexius, recíprocs i no reflexius. 
Temps verbals 
- Aprofundiment de les formes i ús dels temps i modes següents: present, 
imperfecte, futur, passé composé del indicatiu, present de subjuntiu, participi 
passat i gerundi. 
- Consolidació del condicional simple (estil indirecte) i del condicional passat 
(frase hipotètica / estil indirecte) : ús particulars del condicional i els seus 
matisos. 
- Els temps del passat: expressió de “l’accompli” i de “l’inaccompli”. Anterioritat, 
simultaneïtat i posterioritat. 
- Le passé simple: aquest temps verbal  es veurà només a nivell de comprensió 
de textos escrits (literaris si necessari).  Verbs regulars o més utilitzats.  
Fenòmens de concordança: 
Concordança dels temps en el discurs indirecte (consolidació Nivell intermedi 2) 
Concordança dels temps amb si (hipòtesi) (consolidació Nivell intermedi 2) 
Concordança participis passats (consolidació Nivell intermedi 2) 
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Concordança dels temps passats (consolidació Nivell intermedi 2) 
Aspecte: consolidació del nivell intermedi 2 
Modalitat: matisos de l’expressió. 
- Obligació: consolidació del nivell intermedi 2 
- Possibilitat: consolidació del nivell intermedi 2 
- Intenció: avec l’idée de, avec l’intention de ; dans le but de ; dans le dessein 
de; dans le soucis de, je préfèrerais que, j’attends que.  
- Opinió: je ne pense pas que + subjuntiu 
- Desig: il apparaît que (+ind) ; il est possible que (+subj) ; il me paraît que 
(+ind) ; il est probable que (+ind) ; il me semble que (+ind ) ; il n’est pas 
imopossible que (+subj), Il se peut que ; on dirait que (+subj) 
- Prohibició: consolidació del nivell intermedi. 
- Necessitat: consolidació del nivell intermedi. 
- Anterioritat:  avant que (+ ne expletiu ) ;  jusqu’à ce que ; en attendant que ; 
du plus loin que ;  d’ici à ce que ; jadis. 
- Simultaneïtat : au moment où ; alors que ; depuis que ; au fur à mesure que ; 
toutes les fois que ; tant que ; au moment de . 
- Posterioritat: à brève échéance ; après + substantiu ; dans un instant, au plus 
tard, tôt ou tard.  
Veu activa i passiva: consolidació i ampliació del nivell intermedi. Altres formes 
d’expressar la veu passiva (J’ai fait examiner mon chien) 
Modificacions del nucli: consolidació del nivell intermedi. 
 
6. El sintagma adverbial.  Consolidació del nivell intermedi 2 
Nucli 
Adverbis  
- Usos particulars d’alguns adverbis (il est bien plus sérieux que son frère, les 
arbres sont tout verts) 
- Locucions adverbials : preposició + nom (à mi-chemin...); preposició + adjectiu 
(au dépourvu) ; preposició + verb + complement (d’arrache-pied) 
- Els adverbis de cohesió textual: par ailleurs. 
- L’adverbialització. 
Modificació del nucli: (vegeu el nivell intermedi 2) 
Modificacions dels adverbis temporals (estil indirecte):(vegeu el nivell intermedi 
2) 
Posició dels elements del sintagma:  (vegeu el nivell intermedi 2) 
 
7. El sintagma preposicional:  consolidació i ampliació del nivell intermedi 2. 
Usos fixos i usos que responen a normes i preposicions de règim.  
 
Continguts ortogràfics 
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. 
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Paraules amb correspondència fonètica/ortografia anòmala: ús anòmal de 
l’accent aigu (événement) 
Ortografia de mots forans (adaptats al sistema francès o no) : mail / mél  
Ortografia de les onomatopeies (bof, ouïe...) 
Distinció de paraules gramaticals: c’est/cet/cette ; d’en/dans ; l’a/la/là/l’as ; 
mes/m’est/m’es/met/mets/mais ; qu’en/quand/quant ; quelques fois/quelquefois 
; c’en/s’en/sans... 
2. Els signes de puntuació. 
Usos dels signes de puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit. 
La puntuació en les cartes i altres textos de caràcter formal, en textos literaris, 
en textos acadèmics:orals (discursos, presentacions) i escrits. 
Abreviatures i sigles (P.J ; À+ ; OGM ; RTT ...) 
Usos d’emoticones, de signes de puntuació sense regla amb escrits informals 
(mail, xat, fòrum...) (C’est fabuleux !!!!!!!!!!! ; � :-) ) 
  
Continguts fonètics 
1. Fonètica i fonologia 
Pronunciació dels fonemes vocàlics, semivocàlics i consonàntics amb atenció 
especial a aquells que presenten més dificultat. 
Domini de les 5 consonants de liaison [z,t,n,r,p] (les états-Unis ; un faux-ami ; 
allez-y ; tout éveillé ; un grand espoir ; en atttendant ;  un premier emploi ;  trop 
ému). 
2. Processos fonològics 
Elisió: casos especials ; paraules d’ús freqüent amb pronunciació anòmala, 
pronunciació de mots forans, atenció especial  a les característiques fonètiques 
del registre familiar. 
3. Accent, ritme i entonació adequats en qualsevol tipus d’oració complexa. 
 
 
NIVELL AVANÇAT 2  
 
CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 
 
1. L’oració simple: 
Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició. 
L’oració interrogativa.  Consolidació dels continguts dels nivells anteriors.  
L’oració impersonal.  
- Il + verb impersonal : Il faudrait que tu t’en ailles ;  Il est arrivé qu’on fasse des 
erreurs ; Il se peut que ça change dans un mois ; Il était évident que personne 
ne l’avait vu ; Il paraît probable que ça finira vite ; Il serait normal que vous y 
alliez ; Il est bien possible qu’on ne vous dise rien ; Il m’arrive de faire des 
erreurs ; Il devient fréquent d’utiliser le mél ; Il était impossible d’accepter cela.  
- C’est - , soit - : Ça paraît difficile qu’on ouvre à 7 heures ; Qu’il soit pas 
d’accord, c’est normal ; C’est facile de critiquer ; Soit un triangle rectangle ;  
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Negació. Consolidació dels continguts dels nivells anteriors. 
Posició de la negació. Consolidació Nivells anteriors. 
L’oració pronominal. Revisió i consolidació dels continguts dels nivells anteriors. 
L’oració “troncada” i les “mots-phrases”: revisió i ampliació del nivell avançat 1. 
(vegeu llistat  Locutions-énoncés, mots-phrases en el llibre Niveau B2 pour le 
français. Un référentiel del Consell d’Europa pp168-170) 
El discurs indirecte lliure.  
Fenòmens de concordança. Consolidació dels continguts dels nivells anteriors. 
 
 
2. L’oració composta. 
Expressió de relacions lògiques:  
Oposició: ceci dit ; en revanche ; par contre. 
Concessió: revisió dels nivells anteriors.  pourtant ; cependant ; néanmoins ; 
toutefois ; quand même ; tout de même ; malgré ; en dépit de ; au mépris de ; il 
n’en reste pas moins que ; quoique ; quelque + adj+que, tandis que, quoi que, 
toujouts est-il; en revanche; à l’encontre de  
Comparació: consolidació i ampliació dels continguts dels nivells anteriors. 
Expressions comparatives (beau comme un Dieu ; il boit comme un trou ; il est 
sourd comme un pot...); d’autant plus ... que ; davantage + substantiu ; comme 
si ; de la même manière ; de même que ; tel quel ; moins de ... que. 
Condició: consolidació dels continguts dels nivells anteriors. 
Causa: par manque de ; faute de ; de crainte que ; de peur que ; attendu que ; 
considérant que ; d’autant plus que ; d’autant que ;  surtout que; à présent que ; 
dès l’instant où ; dès lors que ;  ce n’est pas que ... mais ;  
Finalitat: de façon à ce que; de crainte que. 
Conseqüència:  consolidació dels nivells anteriors. si bien que ; tel ... que ; si 
Adj/Adv que Pind:  il faisait si beau que tout le monde était dehors ; V tant que ; 
tellement Adj/adv que PInd ; à tel point que ; au point que. 
Relacions temporals, relacions de enumeració i de cohesió textual: revisió i 
consolidació. Je vous demande pardon (inici /presa de contacte); en ce qui 
concerne, pour ce qui est ; c’est l’histoire de (introducció d’un tema) ;  de plus , 
en outre, en plus, encore (progressió) ; or, d’ailleurs, et même, non seulement 
... mais encore (introducció d’un argument) ; en d’autres termes, en un mot; 
autrement dit, en tout cas, de toute façon, quoi qu’il en soit (reformulació) ; 
d’emblée ; par ailleurs (enumeració) ; notamment (exemplificació) ; ce qui 
signifie ; à savoir (definicions) ; vraisembablement, certainement, sans doute ; 
(precisió/reforç) ; à mon sens ; curieusement (personalització) ; pour en revenir 
à ; reprenons ; revenons à nos moutons (recuperació d’un tema) ; en somme ; 
en définitive  (resum) ; tiens ; dis; bon ben (discurs oral) 
Subordinades sustantives (subjecte, complement d’adjectiu, complement 
directe, infinitives): Consolidació dels continguts dels nivells anteriors. 
Subordinades relatives: consolidació i ampliació dels nivells anteriors. Alguns 
usos particulars (je fais ce qui me plaît / je fais ce qu’il me plaît de faire) ; 
relatius sense antecedent. 
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3. El sintagma nominal. 
Substantiu: consolidació dels continguts dels nivells anteriors. 
- Homònims: le mémoire/la mémoire ; un garde/une garde ; un somme /une 
somme ; un moule/une moule. 
- Parònims: justice /justesse ; avènement/événement. 
- Paraules compostes i derivades: prefixos (mi-,contre-,bien-) ; diferència de 
grau (archi-,ultra-,super-,extra-) ; sufixos per formar substantius (-ard, -iste, -
aille, -ot , -otte...) ; composició (salle omni-sports) ; derivacions (un garçon très 
bien, pacsé, rmiste). 
- Abreviacions i sigles: mecanisme d’abreujament de paraules del registre 
estàndard  akl registre familiar, abreviacions en –o (ado, accro, apéro, sado, 
prolo..) ; abreviacions de la llengua escrita (c-à-d , TTC, TVA.) ; sigles i 
acrònims (A.O.C ; OGM ; R.T.T, VTT, ULM, OVNI ...) 
- Onomatopeies que expressen soroll, gestos,sentiments, expressions familiars, 
crits d’animals. 
- Mots transparents i pròxims: aprofitament de la transferència lèxica entre el 
francès i la llegua pròpia. Atenció especial als falsos amics (débile)  
- Préstecs i mots d’origen estranger. Franglais. (faire un break ; un best-seller ; 
un hit-parade ; un coach ; un black ) 
- Algunes cites molt conegudes  i expressions idiomàtiques més corrents (tout 
est bien qui finit bien ; après moi, le déluge ; impossible n’est pas français ; les 
grands esprits se rencontrent ; se ronger les sangs ; avoir du coffre ; faire d’une 
pierre deux coups...) 
- Gènere: les grafies dels substantius femenins (-euse ; -ice ; -esse): revisió 
dels nivells anteriors. 
- Nombre:  bijoux, cailloux, choux, genou, hibou, joujou, poux ; bail(beaux) , 
corail, émail ; bals ; carnavals, festivals ; des bungalows, des desiderata ; des 
extra ; des forum: revisió i consolidació dels nivells anteriors. 
Pronoms. 
- Pronoms personals, interrogatius, indefinits, possessius, demostratius, 
exclamatius, relatius: consolidació dels nivells anteriors.  
Modificació del nucli: (vegeu nivells anteriors). 
Posició dels elements: (vegeu nivells anteriors). 
Fenòmens de concordança: (vegeu nivells anteriors). 
Funcions sintàctiques: (vegeu nivells anteriors). 
 
4. El sintagma adjectival  
Nucli: L´adjectiu qualificatiu 
La posició dels adjectius:  consolidació dels nivells anteriors. Significat de 
l’adjectiu per posposició o anteposició. 
Sinònims intercanviables segons el context (maladroit, gauche)  
Diferència de matís (affalé, écroulé,effondré) 
Sentit pejoratiu (vêtu, affublé) 
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Construccions adjectivales : consolidació dels nivells anteriors. 
L’adjectivació. consolidació dels nivells anteriors 
 
5. El sintagma verbal 
Nucli: verb. 
Classes: revisió i consolidació dels nivells anteriors.  
- Regulars i irregulars (formes i grafies) : les grafies ç , ge, qu i gu davant a i o 
(nous agençons ; j’aspergeais ;  il distinguait ; nous marquons, nous vainquons) 
; les grafies del  futur dels verbs en –aur o –dr (je saurai, il vaudra, nous 
viendrons) i en –rr- (j’acquerrais , nous enverrons ; il mourra, vous verrez) ; les 
grafies de 3 participis passats en [y] amb un accent circumflex  (dû, mû, crû). 
- Transitius i intransitius. consolidació dels nivells anteriors.  
- Verbs pronominals: reflexius, recíprocs i no reflexius. consolidació dels nivells 
anteriors.  
- Sustitució de verbs febles (avoir, mettre, il y a, faire, voir, dire, donner , 
prendre) 
- Pronominalització  i canvi de sentit : (rendre / se rendre ; appeler / s’appeler) 
- Diferència de grau (regretter , déplorer...) 
Temps verbals  
- Les formes i ús dels temps i modes següents: present, imperfecte, futur, 
passé composé del indicatiu, present de subjuntiu, participi passat i gerundi. 
Consolidació del nivell avançat 1.  
- Els temps del passat: expressió de “l’accompli” i de “l’inaccompli”. Anterioritat, 
simultaneïtat i posterioritat. Consolidació del nivell avançat 1.  
- Le passé simple: consolidació i ampliació. Aquest temps verbal  es veurà 
només a nivell de comprensió de textos escrits (premsa sobretot, emissió de 
ràdio i textos literaris si necessari). Verbs irregulars més utilitzats. 
Fenòmens de concordança: 
Concordança dels temps en el discurs indirecte lliure 
Aspecte: consolidació dels nivells anteriors 
Modalitat: matisos de l’expressió.  
- Causa: consolidació i ampliació dels nivells anteriors (à la lumière de, à 
l’initiative de, à présent que, d’autant mieux que, d’autant moins que, d’autant 
plus que, dès lors, à quel titre? , à quoi bon, au nom de quoi?) 
- Conseqüència: consolidació i ampliació dels nivells anteriors (assez + Adj ou 
Adv + pour que ; au point de /que ; il faut … pour que …; il s’en faut de + 
quantitat + que + ne expletiu, sans que ; il s’en est suivi que ; il ressort de .... 
que;  
- Obligació: consolidació dels nivells anteriors. 
- Possibilitat: consolidació dels nivells anteriors. 
- Intenció: consolidació i ampliació dels nivells anteriors (dans l’espoir que, dans 
l’idée de dans l’intention que; dans le souci de ; histoire de ; question de) 
- Hipòtesi: consolidació i ampliació dels nivells anteriors (Si + plusquamperfet + 
condicional passat: s’il avait fait beau, je serais allé me baigner), si par hasard, 
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si jamais, si par bonheur / malchance, si seulement, sinon, même si,  pour 
autant que, pourvu que, dans l’hypothèse où + condicional. 
Veu activa i passiva. 
 
6. El sintagma adverbial. 
- Revisió, consolidació i ampliació dels adverbis i de les seves formacions i de 
locucions adverbials: poliment, gaiement / gaîment, prudemment, sciemment ; 
en principe , avec plaisir, d’une façon insupportable ; adverbis d’asserció (à peu 
près, presque, du moins, naturellement, bien entendu, à tort ou à raison, en 
toute bonne foi) ; adverbis de posició (ailleurs, n’importe où, par endroits, ne ... 
nulle part, vis-à-vis) ; adverbis temporals autrefois, jusqu’ici, sous peu, 
dorénavant, désormais, soudain, sur-le-champ, promptement, d’ordinaire, à 
l’occasion ; adverbis d’estimació (énormément, considérablement, vaguement, 
grandement, vachement, ; dans une large mesure, par excellence, à grand-
peine) ; adverbis de comparació (davantage) ; adverbis de totalitat (toutes 
contentes, tout à fait, franchement, tout bonnement, tout bêtement) ; adverbis 
de freqüència (deux fois l’an, une fois pour toutes, une fois de plus, rarement, 
des fois, à plusieurs reprises) ; adverbis de seqüència (plus tôt, ultérieurement, 
au plus tard) ; adverbis de qualitat (heureusement, volontiers, durement, 
négligemment, franchement, curieusement, paradoxalement ; en toute liberté, 
de tout mon coeur, à la parisienne) 
- L’adverbialització. 
Modificació del nucli: (vegeu els nivells anteriors) 
Modificacions dels adverbis temporals (estil indirecte): (vegeu els nivells 
anteriors) 
Posició dels elements del sintagma:  consolidació dels nivells anteriors. El 
adverbi postposat , anteposat  el adjectiu i el adverbi (un livre très joliment 
spirituel ; elle écrit fort bien ; un film extrêment beau) 
 
7. El sintagma preposicional:  revisió i consolidació dels continguts dels nivells 
anteriors.  
 
Continguts ortogràfics 
1. Representació gràfica de fonemes i sons. Consolidació dels nivells anteriors 
Distinció de paraules gramaticals: qu’il a / qu’il la / qu’il l’a / qui l’a / qui la ; 
quelque / quelques  / quel que ; quoique / quoi que ;  parce que / par ce que. 
Competència relativa a la transcripció gràfica dels sons : ortografia i 
pronunciació (vegeu la descripció completa dels continguts assolits per un 
utilitzador B2 Chapitre 8 Matière graphique en el llibre Niveau B2 pour le 
français. Un référentiel del Consell d’Europa pp 289-301) 
2. Els signes de puntuació. Consolidació dels nivells anteriors. 
Domini dels accents escrits en general.    
3. El llenguatge SMS i l’argot d’Internet : bjr (bonjour), koi (quoi), C (c'est), lgtps 
(longtemps) ... 
4. El “verlan”: alguns exemples més típics (meuf, keuf, kiffe...) 
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Continguts fonètics 
1. Fonètica i fonologia 
Pronunciació dels fonemes vocàlics, semivocàlics i consonàntics amb atenció 
especial a aquells que presenten encara dificultat.  Domini de vocals intermedis 
épée/épais ; jeûne/jeune ; Paule/Paul. 
Liaisons impossible davant del (h) aspirat (des héros, en haut , les halles, une 
halte, un handicap, le hangar, hardi, le harem, un hareng, les haricots, la 
hauteur, un havre de paix, une hausse) o davant onze i huit (en onze jours, 
dans huit jours). 
2. Processos fonològics : Consolidació dels nivells anteriors. 
3. Accent, ritme i entonació adequats en qualsevol tipus d’oració complexa. 
Aprofundiment dels continguts dels nivells anteriors. 
Distincions del “découpage rythmique syntaxique”  Je pense / que j(e) vais 
partir  i  Je pense que ... j(e) vais partir o Je pense que je ...vais partir. 
(Hesitació). Ús de les pauses (euh) 
4. Coneixement i ús de l’API  (Alfabet fonètic Internacional) 
5. Domini de les estratègies de algunes tècniques del discurs oral 
- Marcar síl·labes  (Je – vous –dis- qu’il – n’ y- a per-sonne) 
- Lletrejar marcant síl·labes (Martin [Mar  tin]) 
- Allargar síl·labes  Pourquoi? [purkwa  :::] 
- Forçar l’accentuació : Mais NON ! ; On dit [dis]  pas [diz] , [dissssssssssss]  
- Comunicació verbals i no verbals: consolidació dels nivells anteriors. 
 
CONTINGUTS TEMÀTICS 
  
1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar 
en els àmbits personal i públic.  
2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge En aquest nivell es poden incloure temes 
sobre la flora i fauna de l’entorn.  
3. Activitats de la vida diària a casa i al treball; activitats de temps lliure; les  
professions.  
4. Temps lliure i oci.   
5. Viatges: transport privat i públic.  
6. Relacions humanes i socials.  
7. Salut: física i mental.  
8. Educació.  
9. Compres i activitats comercials.  
10. Alimentació i dietes.  
11. Béns i serveis: transports, hospitals, etc.  
12. Llengua i comunicació.  
13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions i cura del medi ambient.  
14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics. 


