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1. DEFINICIÓ, OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL NIVELL AVANÇAT

Definició de nivell

El Nivell Avançat presenta les característiques de la franja alta del nivell de competència 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.

A continuació es detallen els objectius generals i els continguts temàtics d’aquest nivell.

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.

Continguts temàtics

Les activitats lingüístiques necessàries per dur a terme les tasques proposades per a aquest nivell
requereixen el processament de textos orals i escrits amb suports diversificats, que contemplin
diferents situacions comunicatives. A grans trets, les activitats lingüístiques es contextualitzaran
dins els àmbits següents: personal, públic, acadèmic i professional:

Àmbit personal: textos orals i escrits (biografies, missatges de correu electrònic, ordres i
instruccions, narracions d’experiències personals, d’hàbits, de llocs i activitats, descripcions de
persones, animals, llocs i sentiments). 

Àmbit públic: a) textos orals: avisos i anuncis emesos per un altaveu (aeroport, estació de tren) o
pels mitjans de comunicació; contes, narracions, extractes de pel·lícula... b) textos escrits:
formularis d’organismes oficials i d’altres institucions públiques, qüestionaris, enquestes, guies
turístiques i d’oci, informació meteorològica, fullets d’informació general o específica (d’una
institució, d’un museu, d’una biblioteca, d’informació mèdica), menús i receptes, publicitat a les
revistes, als diaris i a Internet...

Àmbit acadèmic: a) exposició oral breu d’un fet d’interès personal, presentacions o explicacions a
classe; b) textos escrits: impresos relacionats amb aquest àmbit, diccionaris, gramàtiques, llibres
de consulta, entrades enciclopèdiques, el portfoli europeu...

Àmbit professional: a) textos orals: converses de tipus formal que poden tenir lloc al treball,
converses telefòniques, textos adreçats a una audiència ( explicacions i instruccions senzilles al
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lloc de treball); b) textos escrits: anuncis breus de feina, descripcions de les activitats
professionals, impresos relacionats amb el món.

Estructuració dels continguts

Els components textuals, els continguts temàtics i els continguts gramaticals i lèxics estan detallats
per tasques.
A continuació s’adjunten els quadres que contenen les funcions lingüístiques, les nocions
específiques, les estructures lingüístiques i els continguts gramaticals del Nivell Avançat 1. Han
estat elaborats a partir de les propostes del llibre de text Fem-ho fàcil.

Avançat 1

Unitat 1: Trobem-nos un dia tots plegats!
Tasca: Acordar una activitat conjunta i reservar serveis per dur-la a terme.

Elements d’adequació:
- Elements de la nota breu: salutació, nucli, signatura, data, hora. 
- Elements de la invitació.
- L’ordre i la disposició de la informació en notes i invitacions.
- Comprendre —en les produccions textuals de la unitat— qui és l’emissor, el receptor, el propòsit
comunicatiu, el codi que cal utilitzar, el canal i el context.
- El grau de formalitat en les converses cara a cara i telefòniques, notes i invitacions.
Elements de coherència i cohesió
Estratègies i recursos que estructuren la conversa telefònica: torns de paraula, rèpliques,
preguntes i respostes, formes que regulen els torns d’intervenció, fórmules estereotipades, etc.
La connexió d’oracions mitjançant el punt i seguit.
La coma en els vocatius i en les enumeracions.
Identificació personal: dades personals, gustos i preferències.
Temps lliure i oci: afeccions, activitats de temps lliure
Relacions humanes i socials: vida social, cites
Tecnologia: evolució i ús de les tecnologies de la comunicació
Morfologia i sintaxi
- Concepte i classificació del nom (comú i propi).
- Repàs dels adverbis i locucions de lloc, temps i quantitat més freqüents com a elements
referencials en textos on es proposen activitats i en la reserva de serveis.
- Flexió de gènere i nombre d’adjectius valoratius d’activitats i ambients, especialment els adjectius
acabats en -ic, -ble, -al i -il.
- Repàs del condicional simple en propostes i suggeriments (verbs poder, voler, fer, ser, etc.).
Lèxic 
- Recursos per confirmar que s’escolta (sí, sí... ja, ja, ja ho entenc, entesos, està bé, és clar, etc.). 
- Repàs d’expressions de temps per indicar una data futura o un període aproximat del dia.
- Ús i significat del nom dels dies de la setmana sense article, amb article definit singular o plural.
- Lèxic d’activitats festives.
Fonètica i ortografia
- Distinció entre so i grafia. Aplicació a la lectura de noms, cognoms i localitats catalans i per
lletrejar en català noms d’altres llengües.
- L’alfabet català (repàs).
- Els dígrafs: concepte i separació.
- La síl·laba. Concepte. Distinció tònica / àtona. Separació.
Accentuació: mots amb accent gràfic al femení i sense al masculí i viceversa.
Alternances gràfiques i/o fonètiques en la flexió dels adjectius (c/g, etc.)

Unitat 2: Al teu servei, ben a prop!
Tasca: Obrir un establiment comercial de proximitat i notificar-ho al veïnat.
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Elements d’adequació
Ordre i disposició de la informació en els catàlegs, els avisos i els anuncis.
El to, el grau de formalitat i el tractament personal en catàlegs, avisos i anuncis comercials.
Selecció idònia de la denominació d’un establiment, segons criteris fonètics, semàntics,
mnemotècnics, de denotació i de connotació.
Elements de coherència i cohesió
L’enumeració. Els dos punts que s’hi anteposen, la coma entre els membres d’una sèrie i les
formes d’expressió del darrer terme: conjunció i, expressions continuatives i valoratives (i a més, i
per fi, i per postres, i sobretot...), abreviatura d’etcètera i punts suspensius. Entorn: el barri
Activitats quotidianes: rutina diària, obligacions familiars i laborals, hàbits de compres
Compres i activitats comercials: tipus  d'establiments comercials, preus
Béns i serveis: fiscalitat i relacions amb l'administració .
Morfologia i sintaxi
El gènere dels substantius. Noms d’aliments que poden representar dubtes: almívar, api, arròs,
bacallà, bistec, bolet, calamar, carn, cogombre, col, enciam, fetge, iogurt, kiwi, llavor, llegum, llet,
nou, oli, ou, peix, pernil, pop, préssec, raïm, suc, te, tomàquet, etc.
El nombre dels substantius. Morfologia nominal aplicada als aliments: afegir –s, canviar –a per –es
sense o amb canvis ortogràfics, afegir –ns, afegir –os.
Numerals. Concepte, classificació, morfologia i ús. Repàs dels cardinals i ordinals; numerals
partitius (mig, terç, quarta part, etc.) i col·lectius (parell, dotzena, centenar, etc.).
Les construccions impersonals
Lèxic 
Noms de productes de primera necessitat que reben interferències d’altres llengües: cogombre,
cloïssa, capsa de llet, etc.
Fraseologia més freqüent en la venda de productes de primera necessitat. Sobre l’oportunitat de
compra: aprofiti l’ocasió, etc. Sobre el cost: rebentem preus, etc. Sobre la qualitat del producte: de
primera, etc.
Noms, participis, adjectius i sintagmes per especificar productes alimentaris: farciment, pa rodó, vi
d’agulla, fresc, confitat, congelat, sec, etc.
Adjectius i formes equivalents referits a preus i productes. Preus: irresistibles, únics, etc. Articles: a
bon preu, de baix cost, etc.
Lèxic d’envasos i formes de presentació (ampolla, pot, llauna, paquet, bossa, rajola, capsa, tub,
manat, etc.).
Fonètica i ortografia
Pronunciació de l’obertura vocàlica de la e i de la o (repàs).
Distinció entre síl·laba tònica i síl·laba àtona.
Abreviatures freqüents.

Unitat 3: Benvinguts a la feina
Tasca: Acollir nous treballadors o noves treballadores per a un lloc de treball i redactar avisos per
al personal.

Elements d’adequació
Disposició de la informació en instruccions i avisos.
Elements de coherència i cohesió
Les perífrasis d’obligació, les oracions declaratives, les oracions impersonals i l’imperatiu com a
recursos de variació lèxica en donar instruccions.
L’explicació breu d’un lloc de treball per mitjà de frases descriptives, narratives i/o instructives en
present i en primera o tercera persona. Identificació personal: documentació legal, formació i
estudis, professió i experiència professional.
Activitats quotidianes: rutina diària, qualificació professional, plans i condicions de treball. Salut:
riscos laborals
Llengua i comunicació: habilitats de comunicació
Morfologia i sintaxi
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L’article determinat, l’indeterminat i l’absència d’article. Normes d’ús i aplicació a informacions
d’àmbit laboral (la feina, una feina, feina; les hores, unes hores, hores, etc.).
Estructures sintàctiques per donar instruccions: per mitjà d’oracions declaratives (l’hora d’entrada
és a les vuit), de perífrasis d’obligació (cal entrar puntualment a les vuit) i amb l’ús de l’imperatiu
(entreu puntualment a les vuit).
Repàs de la morfologia dels verbs de primera conjugació o molt usuals, en present d’indicatiu, a
partir d’accions que es duen a terme a la feina (entrar, sortir, treballar, començar, continuar,
acabar...; canviar-se, fixar-se, posar-se, aixecar-se...). El verb haver-hi (repàs).
Lèxic 
Noms de càrrecs i ocupacions a l’empresa: director, representant, etc.
Mots usuals del món laboral que reben interferències d’altres llengües: acomiadar, cap, pagament,
atur, etc.
Expressions d’atenció i alerta. Exclamacions: Ull viu! Compte!, etc. Verbs: fixar-se, posar atenció,
posar esment, etc.
Formes d’indicar les parts del dia (al matí, al migdia...), les hores i els quarts. Abreviatures a.m. i
p.m.
Fonètica i ortografia
Accents diacrítics en paraules del vocabulari bàsic: dóna/dona, etc.
Ortografia de la b/v en les terminacions –ava i en les alternances u/v i p/b.
Comptar síl·labes.
Apostrofació de l'article.
 
Unitat 4: Gaudir d'uns bons poemes
Tasca: Dur a terme un acte públic de lectura de poemes, seleccionats pels concursants d'un
certamen literari.

Elements d’adequació
Formes personals pròpies del tractament familiar o formal (tu, vós, vostè).
Context en què es produeix el text. Ús privat o públic.
Disposició de la informació en les invitacions formals.
Convencions de la datació: població sense preposició i seguida de coma, dia amb xifres, mes amb
lletres, any sense punt interior i absència de punt final.
Elements de coherència i cohesió
Expressions i estructures formals d’agraïment: Volem agrair-vos... Us donem les gràcies... Ens
plau expressar-vos la gratitud..., etc.
Expressions i estructures per manifestar expectatives: Amb aquest acte volem promoure... Ens
agradaria que d’aquí sorgís... Voldríem que en el futur... Esperem despertar l’interès... Tant de bo
que aquesta iniciativa..., etc.
Temps lliure i oci: activitats intel·lectuals i artístiques (literatura, teatre i cinema)
Llengua i comunicació: la literatura catalana actual
Bens i serveis: equipaments culturals, actes públics
Morfologia i sintaxi
Concepte, ús i morfologia dels adjectius i pronoms possessius.
Concordança de l’adjectiu amb el nom (repàs).
Les preposicions a, en i de per expressar lloc (Per exemple: es farà al Teatre Principal, en una de
les sales polivalents de la planta baixa).
Verbs de la segona conjugació.
Lèxic 
Adjectius i locucions més usuals per descriure els gustos literaris personals: abstracte, enrevessat,
incomprensible, etc.
Mots i expressions usuals de l’àmbit dels concursos literaris: plica, guardó, accèssit, certamen,
obra inèdita, reconeixement especial, acceptació de les bases, decisió del jurat, declarar desert un
premi, etc.
Fonètica i ortografia
L’entonació, el ritme i les pauses en la lectura en veu alta de textos breus.
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Abreviatures d’ús més freqüent en les invitacions.
Comptar síl·labes. El metre català.
 
Unitat 5: Mengem prou bé?
Tasca: Passar una enquesta entre companys sobre hàbits alimentaris i valorar-ne els resultats.

Elements d’adequació
La formulació adequada de preguntes en una entrevista, enquesta, qüestionari, etc., segons el
tipus de resposta que se n’espera: resposta amb un sol element (pregunta tancada), resposta amb
una alternativa, resposta amb matisació limitada (preguntes d’elecció múltiple) i amb matisació
il·limitada (preguntes obertes).
Estructura i disposició d’un qüestionari, idònies per a un recompte àgil de les respostes.
Formes i expressions corteses per sol·licitar que algú atengui una demanda.
Formes i expressions per agrair una col·laboració
Elements de coherència i cohesió
La precisió com a exclusió d’indefinicions, equívocs o vaguetats. La concisió com a omissió del
que és superflu per comunicar un significat. L’objectivitat com a absència d’apreciacions personals
poc fonamentades.
Expressió dels graus de seguretat en les respostes a un qüestionari. Desconeixement (no tinc ni
idea...), dubte (no estic segura...), conjectura (suposo...) o seguretat (estic convençuda...).
Les oracions adversatives per matisar les respostes d’una entrevista.
Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, hàbits dietètics.
Salut: aspectes relacionats amb l'alimentació i amb els hàbits.
Activitats de la vida diària: rutines.
Morfologia i sintaxi
Frases amb verbs instructius usuals en present (cal, convé, és bo, convenient, necessari,
important...) + frases derivades amb verb en infinitiu o en present de subjuntiu. 
Formes per indicar la situació destacada d’un element respecte dels altres. Per dalt: el/la (+ nom)
que més + verb...; el/la més + adjectiu; al capdamunt hi ha...; el primer/la primera de tots és...; és
+ adjectiu + d’allò més; és el súmmum de...; és el/la millor; és + adjectiu + sense punt de
comparació, etc. Per baix: el/la (+ nom) que menys + verb..., el/la menys + adjectiu; a la cua (a la
part baixa, al capdavall) hi ha..; el/la pitjor de tots/de totes, etc.
Els determinants i els pronoms interrogatius (repàs). Els determinats quantitatius (repàs).
Flexió dels verbs de la 1a conjugació amb radicals acabats en -i i -u: adequar, actuar, canviar.
Lèxic 
Verbs usuals de l’àmbit de l’alimentació (empassar, beure, menjar, mastegar, rosegar, tastar,
péixer, xuclar, xarrupar, cruspir- se, paladejar, assaborir, degustar...).
Mots usuals de l’àmbit de l’alimentació i de l’estadística que reben interferència d’altres llengües:
beicon, lunch, percentatge, mitjana, etc.
L’expressió de les parts d’un tot: la meitat; la centena, mil·lèsima part, etc. Expressió de quantitats
aproximades: una dotzena, vintena, trentena, etc.
Lèxic propi d’informacions estadístiques i l’expressió lingüística de la proporcionalitat numèrica.
Adverbis de freqüència.
Adjectius aplicables a valoracions quantitatives.
Adjectius aplicables als aliments pel que fa als efectes sobre la salut.
Diferència entre nombre i número.
Fonètica i ortografia
Pronunciació i ortografia de les fricatives alveolars sordes i sonores.
Entonació neutra de les oracions interrogatives absolutes i parcials.
 
Unitat 6: Muntem una festa al carrer!
Tasca: Donar a conèixer els actes d'una festa popular i promoure-hi l'assistència.

Elements d’adequació
Elements de l’anunci: missatges de crida (eslògans), informació precisa i dades de contacte.

7



Les frases escrites per ser dites. Criteris de redacció: absència d’incisos llargs, naturalitat en
l’ordre dels elements de l’oració, etc.
Elements de coherència i cohesió
Connectors més freqüents que actuen com a organitzadors temporals de la informació del text
(primer, en primer lloc, abans, després, a continuació, més tard, finalment, més endavant).
Opcions de redacció de les informacions en programes d’activitats: sintagmàtica (Cercavila pels
carrers del poble) i oracional (Grans i petits voltarem el poble amb gegants i capgrossos).

Relacions humanes i socials: vida social.
Entorn: la localitat/el barri
Temps lliure i oci: fests populars i tradicionals, activitats de lleure.
Morfologia i sintaxi
Locucions prepositives de lloc: davant de, darrere de, a la vora de, al llarg de, enmig de, enfront
de, a prop de... (repàs).
Imperatiu: repàs
Flexió del verb córrer.
Graus de l'adjectiu: superlatiu i comparatiu (repàs)
Lèxic 
Exclamacions per promoure la participació: Som-hi! Endavant les atxes! Vinga! Au!, etc.
La derivació com a recurs per redactar anuncis que captin l’atenció. Augmentatius –às, –assa,
–ot, –ota): una festassa, uns homenots, etc.; diminutius, afectius (–et, –eta, –ó, –ona, etc.):
bufona, gegantet, etc.
Adjectius valoratius d’activitats i espectacles: impressionant, sensacional, emocionant, magnífic,
espaterrant, al·lucinant, extraordinari.
Fonètica i ortografia
Diftongs i hiats: concepte i pronunciació adequada.
Enllaços vocàlics: elisions marcades i no marcades gràficament.
Pronúncia correcta de la dièresi. La dièresi en els grups gu i qu, i en i i u tòniques.
 
Unitat 7: Llençar? No! Intercanviar!
Tasca: Donar a conèixer, a través dels mitjans de comunicació, l'organització d'un mercat
d'intercanvi.

Elements d’adequació
Disposició de la informació en anuncis per a la premsa, la ràdio i per a pàgines web.
Ordre progressiu de la informació en anuncis a la premsa, en pàgines web i per a la ràdio.
Elements de coherència i cohesió
Coreferència espacial amb els pronoms en i hi en verbs de situació i moviment. 
Compres i activitats comercials: consum responsable, comerç just i mercats alternatius
Entorn: zona on es viu, aspectes mediambientals
Activitats de la vida diària: hàbits de consum
Béns i serveis: equipaments públics.
Relacions humanes i socials: el voluntariat
Morfologia i sintaxi
Morfologia dels pronoms febles (formes plenes, elidides, reforçades i reduïdes).
Flexió dels verbs en -ndre i -ldre (repàs).
Substitució pronominal de les funcions sintàctiques d’objecte directe i indirecte.
Ús dels pronoms en i hi amb verbs de situació i de moviment: expressió pronominal del lloc
d’origen (de Perpinyà, en vinc), de pas (per Girona, hi passo), de situació (a Tarragona, hi sóc) i de
destinació (a València, hi vaig).
Lèxic 
Termes habitualment relacionats amb l’ecologia (malbaratar, estalviar, escassetat, reciclatge,
residus, contaminació, sostenible, tòxic, ozó...).
Fonètica i ortografia
Ortografia de les oclusives a final de mot, en finals del present d’indicatiu en –p –t i –c, en gerundis
en –t, terminacions en –etud, –itud, i grups ab –, ob –, sub – i cap –.
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Ortografia de verbs amb alternança o/u de la 3a conjugació.
Pronunciació sorda o sonora de les consonants oclusives segons la posició.

Avançat 2
 
Unitat 1: Sortim junts, aquestes vacances?
Tasca: Organitzar uns dies de vacances per a un grup d'amics i explicar en un bloc com ens ha
anat.

Elements d’adequació
Disposició de la informació en postals i cartes d’àmbit social.
Elements de coherència i cohesió
Estructura de la carta: salutació, nucli (presentació, desenvolupament i conclusió) i comiat.
Distribució del text en paràgrafs. Connectors més freqüents que actuen com a organitzadors de la
informació del text (primer, en primer lloc, abans, després, a continuació, més tard, finalment, més
endavant, etc.) i com a enllaços de relats narratius orals.
Viatges: transports públics. Turisme i vacances (documentació, equipatge, etc.).
Béns i serveis relacionats amb el turisme.
Afeccions i gustos personals pel que fa als viatges i les vacances.
Tecnologia: els blocs i altres canals de comunicació digitals.
Entorn: flora, fauna i prediccions meteorològiques.
Morfologia i sintaxi
Locucions prepositives (enmig de, a través de, a pesar de, en lloc de, a prop de, a la vora de,
damunt de, per mitjà de, etc.).
Caiguda de la preposició davant del que àton (abans que, després que, des que, etc.; adonar-se
que, estar segur que, estar d’acord que, etc.).
Ús dels pronoms en i hi amb verbs de moviment (repàs).
Flexió dels verbs en -ndre i -ldre (repàs).
Verb haver-hi (repàs).
Lèxic 
Exclamacions de desig, acceptació, estranyesa o disconformitat.
Formes adjectivals, nominals i verbals d’indicar característiques aplicables a vacances, sortides o
activitats (comoditat, preu, novetat, enriquiment, relaxament, distància...).
Lèxic meteorològic.
Fonètica i ortografia
Ortografia de les oclusives: finals del present d’indicatiu en –p, –t i –c.
Grups nasal+oclusiva (pronúncia i ortografia).
Distinció d'obertura de les vocals o i ɔ.
 
Unitat 2: El veïnat té la paraula
Tasca: Demanar a l'Ajuntament, a través de cartes a la direcció, equipaments d'interès social.

Elements d’adequació
Selecció i progressió de la informació en les cartes de caràcter social.
Elements de coherència i cohesió
Formes d’ocultació o difuminació de l’emissor.
Estructura de la carta formal: salutació, nucli (presentació, desenvolupament i conclusió) i comiat.
Distribució del text en paràgrafs. Documentació legal, documents administratius.
Béns i serveis: equipaments públics i relacions amb l'administració.
Mitjans de comunicació: premsa local.
Morfologia i sintaxi
Les formes no personals: infinitiu, gerundi i participi de verbs irregulars.
Forma i usos més corrents de l’article amb valor neutre (la resta, el millor, el que, el fet més
interessant, per això, etc.) per evitar manlleus com *lo demés, *lo millor, *lo que, *lo més
interessant, *per lo qual...
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Quantitatius (cap, força, gens, massa, més, menys, prou, que, tan, quant, tant, molt, poc, gaire,
bastant...) i indefinits (algun, altre, mateix, tot, un, qualsevol, cada...): concepte, morfologia i usos
més freqüents.
Lèxic 
Sinònims del vocabulari bàsic, referits a equipaments municipals: noms (sala ␣  aula, classe,
espai, estança, peça, etc.), adjectius (necessari ␣  indispensable, imprescindible, convenient,
urgent, pràctic, etc.) i verbs (fer␣col·locar, posar, instal·lar, muntar, etc.).
Noms col·lectius (la gent, el públic, la joventut, la mainada, la tercera edat, la infància...).
Verbs de constatació o verificació de fets i realitats: hi ha, s’observa, es constata, és ben palès,
ens trobem amb, és ben cert, és clar, es comprova...
Fonètica i ortografia
Pronunciació de les nasals.
Ortografia de la m davant m, p i b; la n davant v; el dígraf ny; les nasals davant f.
Accentuació: accent obert i tancat.

Unitat 3: A la feina, cap broma!
Tasca: Expressar l'opinió personal sobre la salut i la seguretat laboral.

Elements d’adequació
Reparació escrita d’un text per ser dit.
Elements de coherència i cohesió
La coherència (ajustament al contingut, ordre i no repetició) i la cohesió (frases lligades i
acabades, absència de tics...) en una exposició oral.
Precisió semàntica en l’ús del lèxic com a recurs que afavoreix lla concisió en la informació.

Salut: aspectes generals, salut laboral i riscos laborals
Activitats de la vida diària: condicions de treball.
Mitjans de comunicació: la ràdio
Morfologia i sintaxi
Verbs que regeixen preposició
Oracions compostes coordinades mitjançant conjuncions o locucions conjuntives.
Flexió de verbs de la 2a conj. amb radical acabat en -ny: atànyer, plànyer, pertànyer, etc.
Lèxic 
Substantius i adjectius compostos més usuals de l’entorn laboral (comptagotes, muntacàrregues,
parallamps, passamà, para-xocs, penja-robes, llevaneu, portabombetes, portaequipatge, tallafoc,
celobert, terratrèmol, filferro, voravia, etc.).
Substantius i adjectius relacionats amb la seguretat i la higiene laborals (protecció – protegit,
prevenció – previngut o previsor, precaució – caut o cautelós, risc – arriscat, incident, accident,
emergència, mesura, profilaxi, evacuació, simulacre, detecció, extinció, urgència, etc.).
Adjectius que caracteritzen o graduen la qualitat de les condicions de treball (ordre i neteja: brut,
endreçat, polit, pulcre...; temperatura: gèlid, temperat, càlid...; llum: tenebrós, fosc, clar, lluminós,
enlluernador...; aigua: podrida, tèrbola, impotable, clara...; entorn acústic: ensordidor, estrepitós,
sorollós, silenciós, sepulcral...; olor: fètid, pestilent, pudent, inodor, aromàtic...; humitat: moll, xop,
humit, sec, ressec...; aire: resclosit, net, renovat, ventilat...; ritme de treball: calmós, lent, tranquil,
ràpid, accelerat, frenètic...).
Adjectius referits a la salut en el treball: (insà, sa, saludable, profilàctic, tòxic, abrusador,
hipotèrmic, nafrat, etc.).
Ús d'expressions absolutes: sempre/mai, del tot/gens, tothom/ningú, etc.
Fonètica i ortografia
Pronunciació de la vocal neutra. Mots acabats en –e, –es: classe, fase, Blanes, Balmes...
Ortografia de a i e àtones: en mots del vocabulari bàsic sense punts de referència clars
(enyorança, assemblea, monestir, vernís, assassí, avaria, treball, ambaixador, Empordà, etc.); en
verbs de doble arrel (treure/traure, néixer/nàixer, jeure/jaure) i el verb fer; en mots masculins
acabats en –a, –ma, –arca, –ista, –cida, –ta (titella, clima, monarca, ciclista, homicida, poeta, etc.)
Accentuació de mots aguts: repàs.
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Unitat 4: Moure's i conviure a la ciutat
Tasca: Col·laborar en una publicació local donant a conèixer l'opinió sobre temes d'interès social i
fent propostes de millora.

Elements d’adequació
Disposició de la informació en escrits per publicar en butlletins o revistes d’àmbit restringit.
Elements de coherència i cohesió
Progressió de la informació en textos breus per a publicacions d’àmbit restringit: descripció de la
realitat (fets, dades...), opinió, argumentació, propostes.
Puntuació: els dos punts. Entorn: camp i ciutat, convivència ciutadana, civisme
Transports: mobilitat urbana
Relacions humanes i socials: convivència ciutadana i relacions de veïnatge.
Morfologia i sintaxi
Mots amb significat diferent segons el gènere (el fi/la fi, el llum/la llum, el terra/la terra, etc.),
remarques sobre el gènere d’alguns noms (afores, avantatge, dubte, anàlisi...).
Repàs de formes de verbs irregulars més habituals (conèixer, dir, escriure, fer, poder, prendre,
saber, tenir, venir, voler, viure, etc.)
L’ús de verbs esdevenimentals (haver-hi, ocórrer, succeir, passar, esdevenir, trobar, etc.).
L’ús de verbs referits a l’observació (observar, adonar- se, comprovar, veure, descobrir, constatar,
etc.).
Lèxic 
Substantius i adjectius compostos i derivats per prefixació més usuals de l’àmbit social (interurbà,
discapacitat, intercanvi...), amb prefix no- (no-violència, no violent, etc.). Compostos de dos
elements plens (parabrises, salvavides, celobert...), repetitius i expressius (viu-viu, corre-cuita,
bitllo-bitllo...), amb punt cardinal (nord-est...).
Lèxic referit als contrastos d’opinió (acord, unanimitat, harmonia, avinença, concòrdia, consens...;
desacord, controvèrsia, discussió, polèmica, debat, discordança, oposició...).
Verbs referits a l'observació.
Fonètica i ortografia
Ortografia de o i u àtones: mots del vocabulari bàsic sense punts de referència clars: capítol, Joan,
bufetada, muntanya, joventut, rètol, títol, suportar.
Ortografia de o i u àtones: verbs que presenten alternança en el radical: collir, cosir, sortir, tossir i
escopir.
Ortografia de o i u àtones: verbs poder i voler en les formes d’indicatiu, de condicional i no
personals.
Accentuació de mots plans: repàs.

Unitat 5: Un espai de pau i tranquil·litat
Tasca: Reservar l'estada d'uns dies en una casa rural per a un grup amb unes necessitats pròpies.

Elements d’adequació
Diferències entre la carta familiar i la formal.
Disposició de la informació en cartes formals.
Elements de coherència i cohesió
La selecció i la progressió de la informació.
Estructura de la carta i del correu electrònic (repàs) Turisme: tipus d'allotjament i reserves.
Identificació personal: gustos i preferències, trets de personalitat.
Habitatge: tipus d'habitatges, distribució, equipament i mobiliari.
Morfologia i sintaxi
Conjugació: verb escriure i derivats.
Lèxic 
Ús dels adverbis més freqüents de manera, quantitat, lloc i temps.
Substantius i adjectius compostos més usuals dels àmbits treballats a la unitat; balnearis
(reflexoteràpia, pressoteràpia, hidroteràpia, electroteràpia, fisioteràpia, hidromassatge,
quiromassatge, antiestrès, antisèptic, vasodilatador, infrarojos, hipertermal, neurosedant, etc.),
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cases de pagès (microones, vitroceràmica, autoservei, altiplà, ping-pong, rentavaixelles,
sobretaula, etc.), viatges organitzats (multilingüe, aerolínia, contraoferta, autoservei, etc.).
Fonètica i ortografia
Reconeixement auditiu i pronunciació dels diftongs, triftongs i hiats en les formes verbals.
Accentuació de mots esdrúixols amb hiat final (terminació -ia).
Guionet en els mots compostos.
Ortografia de les fricatives alveolars sordes i sonores (repàs)
 
Unitat 6: Posar-se al dia
Tasca: Accedir a un curs de formació continuada, sol·licitat com a millora de les aptituds pròpies.

Elements d’adequació
Estructura formal i pautada dels currículums i de les sol·licituds per motius d’agilitat administrativa,
claredat, precisió, esquematisme, etc.
El grau de formalitat i el tractament de l’emissor (en primera o tercera persona) i del destinatari (de
vós) en sol·licituds.
Adequació de les informacions d’un currículum als interessos de qui l’emplena i als criteris de
selecció de qui el rep.
El tractament no discriminatori per raons de sexe: l’ús de vós.
Elements de coherència i cohesió
Organització jeràrquica i esquemàtica de la informació en sol·licituds i currículums.
Els signes de puntuació de salutacions, comiats i datacions de les cartes formals.
Fraseologia característica de les sol·licituds.
Ordre temporal de les dades en un currículum.
Fórmules introductòries aplicables a una carta formal: per indicar a què fa referència l’escrit, per
anunciar-ne el contingut, per denegar un servei, per donar una instrucció, per concloure, per
acomiadar-se. Educació: formació continuada, plans d'estudis, normes i tasques.
Activitats quotidianes: rutines i obligacions familiars i laborals.
Identificació personal: dades del currículum
Morfologia i sintaxi
Forma i funcions del relatiu àton que.
La conjunció que en oracions completives.
Lèxic 
Construcció de mots abstractes per derivació a partir de verbs, noms i adjectius (sol·licitar →
sol·licitud, comprendre → comprensió,
segur → assegurança, terme → terminologia, etc.). Acabaments en –etud, –itud, –ança, –ença, –
ció, –sió, –ia, –ment, –atge, –eria, –ura, etc.
Abreviacions freqüents en sol·licituds, currículums i correspondència formal.
Verbs usuals per descriure’s a si mateix (m’agrada, tinc afició, m’atreu, sóc, m’encanta, em
considero, no em fa res...).
Maneres d’expressar graus de coneixement en la relació d’aptituds i característiques personals:
ignorància (no tinc la més mínima idea, desconec...), dubte (pot ser, a la millor resulta...), suposició
(jo diria, em sembla, si no m’equivoco...), certesa (tinc el convenciment, d’una cosa estic segura,
etc.).
Fonètica i ortografia
Les palatals fricatives i les grafies g i j, x i ix.
Les africades: grafies tx, ig, tg i tj.
Els grups –jecc – i –ject –: injecció, objecció, projectar, subjecte, etc.
Presència o absència del punt entre números i a les sigles, en currículums i sol·licituds.

Unitat 7: Això sí que és art
Tasca: Presentar una mostra de cultura literària i comentar-ne la qualitat i els valors que conté.

Elements d’adequació
El to i el grau de formalitat en les mostres d’expressivitat.
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Elements de coherència i cohesió
Figures retòriques més usuals, referides al significat: comparació, metàfora, hipèrbole,
personificació, pleonasme, etc.
Els recursos expressius propis de contes i llegendes: interjeccions, exclamacions, interrogacions,
efusions, invocacions i renecs, hipocorístics, eufemismes, onomatopeies, etc.
Temps lliure i oci: activitats culturals.
Identificació personal: gustos i preferències.
Béns i serveis: equipaments culturals
Llengua i comunicació: valor estètic del llenguatge.
Morfologia i sintaxi
Oracions compostes coordinades amb locucions usuals: continuatives (i fins i tot, i a més, i a més
a més, etc.), adversatives (però, amb tot, no obstant això, etc.), il·latives (doncs, per tant, i així,
etc.), distributives (ara, ara; bé, bé; tant, com, etc.).
Lèxic 
Exclamacions i invocacions per expressar l’emoció, interjeccions, efusions, sentiments expressats
directament, etc.
Verbs que expressen sensacions (impressionar, sorprendre, atreure, captivar, seduir, complaure,
fascinar, cridar l’atenció, repugnar, enutjar, desagradar, etc.).
Lèxic referit a experiències culturals.
Oposicions semàntiques de verbs amb llur correlat reflexiu: esdevenir/esdevenir-se,
escaure/escaure's.
Maneres d’expressar semblances (sembla, s’assembla a, és com, com si fos, a l’estil de, de
manera semblant a, etc.).
Expressions introductòries per presentar un fet com a inqüestionable o com a possible o probable,
per presentar una certesa o una suposició de forma personalitzada, per exemplificar, per aclarir
una afirmació, per resumir, per fer comparacions, etc.
Fonètica i ortografia
Pronunciació i ortografia de les laterals.
La h en posició inicial i intercalada.
La dièresi: repàs.

2. DEFINICIÓ, OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL NIVELL C1

Definició del 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 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
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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”. 

Objectius generals

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 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. 

Objectius específics

Comprensió lectora

-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 implícites (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.

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 auditiva
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-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 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.

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.
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-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.

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.
Estructuració dels continguts 

Els components textuals, els continguts temàtics i els continguts gramaticals i lèxics estan detallats
per tasques.
A continuació s’adjunten els quadres que contenen les funcions lingüístiques, les nocions
específiques, les estructures lingüístiques i els continguts gramaticals del C1. Han estat elaborats
a partir de les propostes del llibre de text Català Suficiència. Editorial Teide.

Unitat 1: Sabeu qui es casa?
Tema: Aconseguir que un bon nombre d’amics i coneguts participin en la festa per celebrar la unió
de dues persones i fer-los una sorpresa abans de la celebració

Components textuals . Continguts temàtics. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Factors que determinen el registre: to (formalitat, formes de tractament).
- Subjectivitat i objectivitat en textos descriptius. Elements de coherència i cohesió.
- Marques que reflecteixen l’actitud del parlant respecte d’allò que diu.
- Marques que reflecteixen la relació de proximitat i confiança entre emissors i receptors: ús de
vocatius, exclamacions, efusions, punts suspensius, preguntes, onomatopeies, frases fetes, etc.
- Marques verbals i pronominals que palesen la presència de l’emissor (voldríem, ens han dit que,
etc.). Marques d’implicació del receptor (oi que m’enteneu? com sabeu molt bé, no us penseu que,
etc.).
Elements de coherència i cohesió
- La referència espacial d’un element: adverbis i locucions adverbials de lloc, preposicions que
introdueixen complements circumstancials de lloc, ús dels verbs ser, estar i haver-hi.
- La concordança com a factor de cohesió textual: l’adjectiu o l’article amb més d’un substantiu de
gènere diferent (els darrers assaigs i novel·les, les darreres novel·les i assaigs, els assaigs i
novel·les publicats, l’accés i la sortida adequats, etc.).
- La determinació i la indeterminació com a manifestació de referents coneguts o de referents nous
dins d’un text. Determinació: ús de l’article definit, de determinants demostratius i possessius.
Indeterminació: ús d’indefinits (un, algun, molts, etc.), absència d’especificador (xocolata, llibres).
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- Els sinònims, els complements del nom i les metàfores com a recursos per a la descripció de
persones i llocs (Una noia eixerida, animosa. Una noia de cabells llargs. Un encant, un sol, un cel
de noia, etc.).
- Recursos discursius per la descripció de persones (dir què fan, explicar com ho fan, tria de frases
copulatives, etc.).
- Recursos discursius per a la descripció d’activitats (connectors d’ordre, sintaxi amb formes
impersonals, verbs processuals com ara fer, continuar, començar, dur a terme, acabar,
interrompre, esperar, acudir, rebre, presentar, etc.). -Característiques i qualitats personals.
-Conèixer els rituals més freqüents dels casaments a la nostra cultura.
-La família i les diverses organitzacions familiars.
Morfologia i sintaxi
- Concepte d’oració simple i composta.
- Estructures oracionals: construccions personals i impersonals.
- Els verbs transitius i intransitius, personals i impersonals.
- Usos més freqüents i estables de ser i estar. Ús copulatiu amb atribut: qualitats permanents de
persones i objectes (és un bon pare, el pis és gran) o qualitats passatgeres (està malalt, està
trencat). Ús intransitiu: localització puntual (és a Londres) o localització duradora (s’està a
Londres).
- Adverbis i locucions adverbials de lloc (repàs).
- Expressions temporals (enguany, a mitjan, a mig, ara com ara, aviat / d’hora, pels volts de, etc.).
- Remarques sobre les preposicions a i en quan introdueixen complements circumstancials de lloc:
locucions prepositives (a taula, a palau, a terra, a passeig, etc.) i llocs figurats amb verbs que no
són de moviment (consulta-ho en el llibre de text, en el capítol següent es diu, etc.).
- L’article. Casos especials amb apostrofació o sense: davant de sons vocàlics (l’11, l’OTAN, etc.),
davant h o i no vocàlica (el hall, el iogurt, el iode, etc.), davant de noms de lletra (la essa, etc.) i per
evitar confusions (la ira, la anormalitat, etc.).
- L’article. Casos amb contracció o sense: al, del, pel, cal; a l’, de l’, per l’, ca l’; als, dels, pels.
- Modismes que presenten interferències amb l’article lo neutre. Formes no admeses més usuals.
- La coma, els parèntesis i els guions en incisos, aclariments i aposicions.

Lèxic 
- Adjectius referits a persones: aspectes físics i psicològics.
- Frases fetes referides a les persones.
- Lèxic relacionat amb els enllaços de parelles (nuvi/núvia, lluna de mel, toia, vestit de núvia, etc.).
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al significat
(grat/grau, estada/estança, compondre/composar, gelós/zelós, cadascú/cadascun, dos/dues, etc.).

Fonètica i ortografia
- Ortografia de a i e àtones: mots sense punts de referència clars (emparar, ànec, Esteve, orfe,
meravella, orgue, rave, resplendent, estella, vernís, ebenista, espàrrec, sanefa, rancor, etc.).

Unitat 2: Tancat per reformes
Tema: Proposar reformes per modernitzar la sala polivalent d’una entitat.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Factors que determinen el registre: el tema i grau d’especialització.
- Convencions i disposició pròpies de l’informe i de l’exposició descriptiva.
Elements de coherència i cohesió
- Formes més habituals de tractament de la informació: tractament subjectiu per mitjà de pronoms
de primera persona (jo preferiria...) o amb modalitzacions emotives (m’encanten els pòsters...);
tractament objectiu mitjançant marques per difuminar o ocultar l’emissor, com ara la passiva
reflexa (es col·locarà...), el plural fictici (farem...) o l’ús de verbs existencials (hi haurà...).
- Els adjectius i les frases subordinades com a recursos per a la descripció d’objectes (una cadira
plegable, metàl·lica, rústica, que tingui respatller, que sigui estable, etc.).
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- L’ordre en la presentació de la informació: additiu (per ordre alfabètic, per temes, etc.), jeràrquic
(de més general a més concret) o itinerant (d’esquerra a dreta, de dalt a baix).
-Perspectiva social de l’habitatge.
-L’equipament, el mobiliari i la decoració. 
Morfologia i sintaxi
- L’oració composta: oracions coordinades i subordinades; oracions coordinades juxtaposades.
- Estructures oracionals: construccions actives i passives que obvien el subjecte actiu (algú
col·locarà quadres a la paret, es col·locaran quadres a la paret, etc.).
- Flexió de gènere i de nombre: noms abstractes acabats en –or (amor, clamor, sabor, etc.;
amargor, calor, resplendor, etc.); remarques sobre el gènere d’alguns substantius (els afores, el
deute, el senyal, les postres, una anàlisi, les dents, la resta, etc.); casos especials de flexió de
nombre (sofà/sofàs, cafè/ cafès, etc.); plurals invariables (llapis, ritus, cactus, dilluns, etc.).
- Ús dels pronoms possessius, demostratius i numerals.

Lèxic 
- Lèxic dels elements propis d’un espai d’ús comú: mobiliari (armariets, taules, cadires, butaques,
bancs, armaris, vitrines, farmaciola, rellotges, paravents, tamborets, taulers, prestatgeries,
pissarres, arques, caixes, penja-robes, paraigüer, tarimes, papereres, arxivadors, expositors,
extintors, altaveus, etc.) i decoració (quadres, cortines, catifes, pintures, plantes, etc.).
- Lèxic dels colors i de la il·luminació: tons de color (del blanc: lletós, blanquinós, blanquejat,
descolorit, pàl·lid, empal·lidit...; del groc: esgrogueït, pallós, lleonat, ocre, terrós, canyella, llimona,
beix...; del taronja: ataronjat, carbassa, acarbassat...; del rosa: rosadenc, rosat...; del vermell:
vermellós, roig, rogenc, escarlata, grana, cirera, magenta, carmí...; del marró: castany, torrat,
bronze, coure, canyella, caqui...; del verd: verdós, oliva, allimonat, maragda, verd mar, glauc...; del
blau: blavenc, blavós, blau cel, blau marí, blau turquesa, ultramar...; del morat: moradenc,
moradís, violeta, violat, lila...; del gris: grisós, grisenc, cendrós, plomós, canós, canut...; del negre:
ennegrit, fosc, antracita, atzabeja, carbó...); tons de llum (clar, diàfan, net, lluminós, lluent, radiant,
resplendent, transparent, translúcid...; fosc, apagat, opac, tenebrós...).
- Adjectivacions referides a objectes: al material (conglomerat, vidre, ferro, pedra, alumini, faig, pi,
roure, noguera...), a l’estil (clàssic, rústic, juvenil, modern, funcional, barroc, modernista...), a l’ús
(còmode, senzill, simple, avinent, lleuger, confortable, descansat, pràctic, llis, tou, elemental,
incòmode, dur, molest, carregós, feixuc, pesant, barroc, dificultós, aspre, complicat...), a l’aspecte
(bonic, airós, vistós, escaient, que fa goig, magnífic, esplèndid, net, polit, nítid...), etc.
- Adjectius de posició (dret, acoblat, adossat, tort, anivellat, sobreposat, apilat, recolzat, falcat,
fixat, solt, plegat, penjat...).
- Formació d’adjectius referits al mobiliari, a partir de verbs (graduable, juxtaposable, abatible,
acoblable, adaptable, superposable, apilable, giratori, extensible, desmuntable, mòbil, reclinable,
plegable, regulable, gronxador...) o a partir de noms (raconer, cantoner, ampoller, artesanal,
encoixinat, funcional, moblat, modular, rober...).
- Comparacions lexicalitzades (negre com un tió, ple com un ou, gran com una casa de pagès,
petit com un cigró, net com l’aigua, brut com un drap de cuina, negre com el carbó, blanc com la
neu, fosc com una gola de llop, fort com una roca, etc.).
- Repàs de locucions adverbials i expressions de lloc (al ras de terra, a l’altura de, a mig aire,
enlaire, al capdamunt, al capdavall, enmig, entremig, al mig, en paral·lel, a l’entorn de, al voltant
de, de front, davant per davant, de cap a cap, etc.) i de posició (en diagonal, de biaix, obliquament,
de gairell, de costat, cap per amunt, cap per avall, a plom, etc.).
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al significat
(mitja/mitjana, cristall/vidre, taulell/tauler, amidar/mesurar, apujar/pujar, abaixar/baixar,
ciment/fonament, doblar/doblegar).
Fonètica i ortografia
- Ortografia de o i u àtones: cultismes i pseudoderivats (boca/bucal, cònsol/consular,
corba/curvatura, doble/duplicar, home/humanisme, jove/juvenil, moc/mucosa, títol/titular,
volcà/vulcanisme, etc.); verbs poder i voler en les formes de subjuntiu i d’imperatiu; altres mots
sense punts de referència clars (cartolina, escapolir-se, esdrúixol, subornar, sufocar, polir, complir,
sofrir, sorgir, assortir, sospir, torró, turment, etc.).
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Unitat 3: Tot un personatge
Tema: Presentar un personatge de l’entorn propi per difondre valors personals en diversos mitjans
de comunicació locals.

Components textuals . Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics.
Elements d’adequació
- La selecció de la informació en textos narratius, segons el propòsit comunicatiu i el punt de vista
adoptat per l’emissor.
- Els punts de vista de l’emissor en una narració: protagonista, testimoni o transmissor d’uns fets.
- Les modalitats oracionals, segons la intenció de l’emissor: declarativa, per donar informació;
imperativa i exhortativa, per influir en la conducta del receptor; interrogativa, per demanar
informació; exclamativa, per remarcar algun aspecte subjectiu de l’emissor.
Elements de coherència i cohesió
- Estructura prototípica dels textos narratius: plantejament, nus i desenllaç.
- Els guions o les cometes en el discurs reportat directe; les conjuncions i frases subordinades en
el discurs reportat indirecte.
- Aspecte perfectiu i imperfectiu dels temps verbals.
- Els complements circumstancials extensos com a recursos per a la descripció de situacions (en
un llogarret molt petit i en uns moments de molta misèria, etc.).
- Recursos de la descripció de persones en retrats (ús d’adjectius, subordinades adjectives,
comparacions i metàfores).
- La concordança com a factor de cohesió textual: Els col·lectius (hi havia gent que feia (feien) cua
des de primera hora) i quantitatius (la majoria de veïns no coneixia (coneixen) la senyora Dora).
-Esdeveniments i personatges destacats.
-Personatges populars catalans.
-Valors humans destacables.
-Els valors humans de la societat actual.
Morfologia i sintaxi
- Les oracions interrogatives indirectes (ningú no sap si això és cert; volia esbrinar què havia
passat, etc.).
- El mode indicatiu per comunicar accions des del pla de la realitat i el mode subjuntiu per
expressar accions de manera teòrica o hipotètica.
- Els temps compostos com a recursos per expressar accions temporalment anteriors a les dels
temps simples.
- La coma, els parèntesis i els guions en incisos, aclariments i aposicions.
- Remarques de concordança del verb amb el subjecte: variacions de persona (les dones som
generoses, les dones sou generoses, les dones són generoses); variacions de nombre (el veïnat
ha(n) votat a favor; la majoria dels comerços obre(n) a quarts de deu; pujava (pujaven) pel carrer
una dona amb el seu marit; es veia (veien) un gos i dos gats, etc.).
- L’entonació associada a les modalitats oracionals.

Lèxic 
- Adjectius referits a persones (abstret, afable, afalagador, afligit, agraciat, animós, apàtic,
arrogant, assenyat, audaç, auster, etc.).
- Noms abstractes derivats o primitius d’adjectius de persona (audaç/audàcia, dolç/dolcesa,
honest/honestedat; encís/encisador, rialla/rialler, ímpetu/ impetuós, etc.).
- Locucions, frases fetes i refranys referits a l’experiència de la vida (edat, amistat, família, treball,
etc.).
- Parelles d’expressions temporals equivalents (tot d’una/de sobte, adés/fa ben poc, el dia
següent/l’endemà, aquest any/enguany, a l’alba/a punta de dia, al vespre/a entrada de fosc, tan
bon punt/tot just després, etc.).
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al significat
(arran/arrel, feina/treball, nombre/número, mateix/propi, comptar/contar, afamat/famós,
dependent/depenent, etc.).
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Fonètica i ortografia
- Funcions no vocàliques de la i i de la u; diftongs creixents i decreixents; triftongs.
- Fenòmens vocàlics de fonètica sintàctica en una tira fònica: elisió, sinalefa i sinèresi.

Unitat 4: Coneixeu la nostra terra?
Tema: Triar un lloc per anar de viatge de fi de curs a partir de les lectures i recomanacions escrites
pels companys i les companyes.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Factors que determinen el registre: propòsit o intenció.
- La selecció de la persona gramatical (segona o tercera) i del temps verbal (present o futur) com a
recursos de modalització (hi podeu trobar restaurants que..., et quedaràs bocabadada..., hi ha la
casa natal del poeta..., serà una visita inoblidable...)
- La descripció amb marques subjectives patents (verbs anímics en primera persona: a mi
m’agrada tant que en tinc un pòster a casa) o latents (adjectius i adverbis de caire subjectiu: una
vista emocionant, un viatge excessivament llarg).
Elements de coherència i cohesió
- Elements que serveixen per qualificar o determinar i que aporten expressivitat al text: sinònims,
adjectius, metàfores, comparacions, oracions comparatives, oracions adjectives explicatives i
especificatives.
- Ordre de presentació de la informació: sumatori, jeràrquic (de més general a més concret) o
itinerant (d’esquerra a dreta, de dalt a baix).
- Selecció de la informació segons el context de comunicació i el propòsit.
- Formes d’especificar la rellevància d’una visita o activitat cultural amb relació a uns interessos
determinats (Una experiència digna de ser viscuda..., molt adequada per a..., pensada justament
per a..., que no es poden perdre els interessats en la prehistòria, etc.).
-Oci i cultura
-El patrimoni històric, cultural, gastronòmic, paisatgístic o turístic d’un indret interessant.
- Fonts d’informació dels espais d’interès turístic i/o cultural als territoris de parla catalana.
Morfologia i sintaxi
- Col·locació de l’adjectiu respecte al nom: l’adjectiu davant del nom en valoracions subjectives
(estimada mestra), per donar un matís ornamental (blanca neu), per canviar el significat (ni un trist
nen, ni un nen trist), en sintagmes nominals complexos (la magnífica obra pictòrica de Sert a la
catedral vigatana), en usos lexicalitzats (una gran notícia, un alt càrrec, la major part, etc.).
- Remarques sobre l’adjectiu: formació del femení en mots com ara amargant, elegant, pobre,
comú, covard, marroquí, vague, ample, breu, còncau, eslau, cru, nu, dur, anàleg, pròfug, contigu,
etc.
- Repàs de perífrasis d’obligació (haver de + infinitiu, caldre + infinitiu/que), de probabilitat (deure +
infinitiu) i d’imminència (estar a punt de + infinitiu).
- Repàs d’adverbis i complements circumstancials de lloc (a tocar, davant per davant, d’allí o
d’aquí estant, de dalt estant, enllà, ençà, al capdamunt, al capdavall, de cap a cap, a mig aire, a
mig camí, arreu, a tot arreu, enlloc, etc.).
- Indicació de la distància a un punt determinat: de forma precisa, mitjançant numerals seguits
d’una unitat de longitud (quatre quilòmetres al nord); de forma imprecisa, amb quantitatius seguits
d’adverbis de lloc (bastant amunt, una mica més avall, no gaire més lluny, etc.) o amb indicacions
de proximitat a un altre punt (a la vora de, al costat de, (a) prop de, a tocar de, tocant a, arran de,
a frec de, a quatre passes de, a pocs metres de, etc.).
- Repàs de substitucions pronominals simples de complement directe i indirecte, i combinades
amb en, hi, ho.
- Ús dels pronoms indefinits (algú, alguna cosa, cadascú, ningú, res, tothom, etc.).
Lèxic 
- El nom dels punts cardinals principals i dels intermedis.
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- Adjectius i noms de situació i d’identificació geogràfica (meridional, septentrional, occidental,
oriental, paral·lel, meridià, etc.; serralada, cim, muntanya, pujol, altiplà, plana, depressió, vall, etc.;
oceà, mar, golf, badia, cap, arxipèlag, illa, istme, península, etc.; riu, afluent, riera, rierol, delta,
riba, etc.; solana, obaga, etc.).
- Frases fetes i refranys referits a llocs, ambients, viatges, etc.
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al significat
(delfí/dofí, planell/plànol, posada/posta, cascades/cataractes, hoste/hostatge, ruïna/runa,
discórrer/transitar, mig/mitjà/medi, etc.).

Fonètica i ortografia
- Convencions gràfiques: criteris generals per abreujar els mots.
- Abreviatures i símbols més freqüents: adreces, indicacions de l’hora, pesos i mesures,
tractament personal.

Unitat 5: Contem contes
Tema: Prendre part en un programa de ràdio que fomenta la lectura de narrativa breu.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- L’entonació i el ritme adequats en la lectura d’un text, com a factors determinants per a la
comprensió dels oients.
Elements de coherència i cohesió
- La dixi de persones, llocs i temps (ella, jo, aquí, ara, etc.), com a elements referencials amb
significat depenent del context, usuals en les narracions amb presència de l’emissor.
- Estructura de novel·les, contes i obres de teatre: plantejament, nus i desenllaç.
- L’ocultació d’informació fins al final del relat com a tècnica per desvetllar curiositat i interès, i
crear suspens.
- Les entonacions de les modalitats oracionals en la lectura expressiva en veu alta (repàs).
- Figures retòriques més usuals, referides al significat: comparació, metàfora, hipèrbole,
personificació, pleonasme, etc. (Repàs.)
- El gènere literari: característiques.

- Varietats de la llengua. Els diversos estàndards regionals.
- Autors de narrativa curta de la literatura catalana i obres més rellevants.
Morfologia i sintaxi
- Usos del punt i coma: per separar dues oracions independents però amb una relació estreta, per
separar les parts d’una oració que tenen segments interns separats amb comes, per separar els
elements d’una enumeració que ja conté comes, en les oracions introduïdes amb però o sinó quan
l’oració anterior té comes internes, etc.
- Usos de les conjuncions i locucions conjuntives de coordinació: copulatives, distributives,
disjuntives, adversatives i il·latives.
- Les modalitats oracionals (declarativa, imperativa i exhortativa, interrogativa, exclamativa) i
l’entonació que s’associa a cadascuna. (Repàs.)
Lèxic 
- Significat i funció de les conjuncions de coordinació: copulatives (unió d’elements), disjuntives
(alternativa), adversatives (oposició o contrarietat), il·latives o consecutives (conseqüència),
distributives (distribució d’una idea).
- El sentit metafòric: les metàfores, comparacions i analogies més habituals en la descripció de
persones, espais, situacions, estats anímics, etc.
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al significat
(desvelar/desvetllar, aterrar/aterrir, difós/difús, fondo/fons, alè/ànim, etc.).
Fonètica i ortografia
- Accentuació: altres casos de l’ús del diacrític; casos de pronunciació i accentuació errònia per
canvi de la síl·laba tònica.
- Dièresi: ús en vocals i i u àtones; excepcions i problemes en l’ús de la dièresi.
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Unitat 6: Què fem amb la roba?
Tema: Anar de vint-i-un botó. Costums sobre la manera de vestir-se. Publicitat i consumisme.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Convencions i estructura del cartell informatiu.
- La precisió lèxica i la selecció de paraules entre sinònims com a factors d’adequació del
missatge als destinataris.
- Estil distanciat (impersonal) o de participació (primera persona del plural).
- Funcions pròpies d’un cartell: informar, instruir i incidir en el comportament del lector.
- Remarques d’estil per als cartells informatius: paraules precises, frases curtes, manca d’incisos,
prioritat de les estructures verbals sobre les nominals, etc.
Elements de coherència i cohesió
- Selecció de la informació segons el propòsit comunicatiu, els destinataris, les pressuposicions i el
coneixement compartit entre emissor i receptor.
- Recursos no lingüístics que contribueixen a donar coherència al text: elements tipogràfics,
esquemes gràfics, etc.
- Les relacions de sinonímia i d’antonímia entre mots com a factors de cohesió lèxica i com a
recursos de variació.
-Valors i costums sobre la manera de vestir-se.
-Publicitat i consumisme
-El medi ambient: excessos en el vestir.

Morfologia i sintaxi
- Valor semàntic i ús restringit de les formes llur/llurs, vistes com a possessius sinònims en registre
literari.
- La concordança de participi (Amb la roba no descanses fins que no l’has rentada, estesa, cosida,
planxada i desada.)
- El gerundi: formes amb dificultat (volent, podent, sabent, vivint, cabent, etc.) i usos correctes.
- Ús de la doble negació: significat positiu o negatiu de ningú, res, cap, gens, enlloc, mai i ús de la
doble negació en els negatius (Heu vist enlloc una cosa semblant? No ho hem vist enlloc. Enlloc
no ho hem vist.).
- Usos de la partícula pas: per prohibir o advertir de manera contundent (No ho féssiu pas!); per
negar una part del contingut esmentat (Va ploure molts dies, però no pas els que calia.); per negar
allò que se sobreentén (No m’esperis pas, aquesta tarda. He d’anar a cal metge); per preguntar
sobre quelcom insegur (No tens pas un full en blanc?).

Lèxic
- Sinònims i antònims del vocabulari general referits a la roba (vestit, peça, roba, vestuari; elegant,
distingit, mudat; virolat, bigarrat, vistós, acolorit, etc.)
- Sinònims basats en el matís (provar/emprovar-se, observar/mirar, etc.), el context (canviar-se,
mudar-se), el registre (roba/vestuari) i la varietat dialectal (calces/pantalons).
- Els antònims: prefixos útils per establir antonímia (des-, a-, an-, in-, i-, il-, im-, ir-, mal-, etc.)
- Polisèmia: concepte i mots polisèmics del vocabulari general.
- Lèxic propi de l’entorn de la roba: verbs (cosir, recosir, provar i emprovar-se, sargir, prisar, brodar,
embastar, eixamplar, escurçar, plegar, desar, estendre, escórrer, esbandir, empolainar-se, arnar-
se, espellifar...); noms (brusa, granota, barnús, sarró, pitet, sanefa, sostenidors, calces,
corbatí, caputxa, sarró, malla, folre, elàstics, armilla, sivella, fermall, gafet, trau, séc...); adjectius
(prisat, acampanat, cenyit, folgat, entallat, arremangat, apedaçat, frunzit, ajustat, cordat, creuat...);
materials (llana, fil, cotó, punt, seda, pell, cuir, vellut...); frases fetes (quedar-se per vestir sants,
anar de vint-i-un botó, anar conill, canviar de camisa, haver-hi roba estesa, estirar més el braç que
la màniga, abaixar-se el pantalons, aixecar la camisa, portar els pantalons, viure de gorra, anar
amb una sabata i una espardenya, fer mans i mànigues, ser una casa de barrets...).
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- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al significat
(gran/gros, regnes/rendes, gimnàs/gimnàstica, assecar/eixugar, ficar/posar, espatlla/esquena,
muscles/músculs, vestidor/vestuari, provar/emprovar-se, etc.).
Fonètica i ortografia
- Pronúncia de les consonants vibrants.
- Ortografia de les vibrants: mots compostos i darrere prefixos.

Unitat 7: Un sopar multicolor
Tema: Dissenyar els menús i elaborar les receptes per a una trobada amistosa i pluricultural

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Les parts d’una recepta: títol, ingredients, elaboració i possibles comentaris.
- Estils diversos d’instrucció: per a la interlocució (ús de la segona persona i de la modalitat
imperativa), inclusiu (ús de la primera persona del plural i de la modalitat declarativa) i impersonal
(ús del pronom reflexiu; verbs de necessitat i conveniència).
Elements de coherència i cohesió
- Trets característics dels textos directius: formes d’imperatiu o altres temps verbals.
- Maneres d’expressar l’analogia en la descripció de gustos, d’ingredients o àpats: com si fos un...,
però...; s’assembla a un...; sembla un...; és com un...; fa l’efecte de...; recorda un...; a l’estil de...;
és si fa no fa com...; etc.
- Ordre de la informació: ordre de les accions i marques que les introdueixen.
- La salut física i mental.
- Informació de plats i menges típics de les Illes Balears.
- Expressar qualitats dels productes i dels aliments.
- Expressar gustos i preferències. Morfologia i sintaxi
- Morfologia i usos dels quantitatius invariables (cap, força, gens, massa, més menys, prou, que,
tan, etc.).
- Verbs amb formes velaritzades (beure, coure, prendre, remoure, treure, etc.).
- Ús del de partitiu davant de substantiu (La carabassa ja en porta, de sucre) i davant d’adjectius
que ometen el substantiu (Ho podeu guarnir amb mongetes, tant de verdes com de seques).
- Combinacions de pronoms febles freqüents a les receptes: s’hi, n’hi, l’hi, la hi, els hi, etc.
(Repàs.)
- Preposicions usuals en els noms d’àpats: amanida de cogombres amb tonyina, margallons al
natural, botifarra a la llosa, consomé en tassa, sopa d’api a la noruega, arròs al caliu, fideus a
banda. etc.
- L’ús de guionet en compostos propis de l’àmbit culinari: aigua-sal, bleda-rave, gira-sol, plats-i-
olles, suca-mulla, poti-poti, xup-xup; recremar, refregir, preescalfar, cardiovascular, agredolç,
aiguardent, allioli, capipota, coliflor, escuradents, llevataps, etc.
- L’ús de guionet en compostos la primera part dels quals porta accent: mà-llarg, pèl-curt, pèl-ras,
més-dient, etc.
- L’ús de guionet en compostos repetitius i expressius: cori-mori, xiu-xiu, non-non, a corre-cuita,
etc.
Lèxic 
- Lèxic de cuina i gastronomia propi de diferents varietats geogràfiques (farigola/timó,
albergínia/aubergínia, tomàquet/tomata/tomàtiga/tomaca, mongetes/fesols, llimona/llima/llimó,
cigró/ciuró, etc.).
- L’ús de guionet en numerals compostos, per separar desenes d’unitats i unitats de centenes.
(Repàs.)
- Verbs i adjectius d’ús habitual en l’àmbit culinari. Verbs: retirar, reposar, remoure, netejar,
trossejar, daurar, deixatar, coure, afegir, sofregir, espolsar, servir, triturar, decorar, tirar, posar,
trinxar, treure, reservar, rectificar o retocar (de sal), escaldar, escalivar, ratllar, pastar, untar,
aplanar, escalfar, refredar, acompanyar, torrar, barrejar, salpebrar, amassar, etc. Adjectivacions:
caldós, eixut, sec, líquid, sòlid, eixarreït, dur, tou, fet, molt fet, al punt, cruixent, dolç, salat, melós,
cremós, suau, flamejat, guarnit, etc.
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- Noms de conjunts, quantitats i peces usuals a la cuina: manat, cabeça, grapat, polset o polsada,
raig, rajolí, branca, gra, picada, fulla, tros, bocí, tetrabric, tassa, got, rodanxa, llesca, filet, llibret,
etc.
- Noms de condiments: farigola, orenga, safrà, pebre, julivert, clau, gingebre, menta, sàlvia, etc.
- Maneres diverses de caracteritzar una menja, un plat, o un ingredient: original, alimentós, vistós,
variat, consistent, suau, que emplena, que passa bé, etc.
- Característiques del foc: lent, baix, suau, mitjà, viu, intens, etc.
- Utillatge de cuina: agafador, atuell, cassó, corró, cullerot, embut, escorredora, escumadora,
escuradents, fregall, gerra, graella, llevataps, mà de morter, motlle, obrellaunes, ouera, saler,
setrill, setrilleres, tassa, trencanous, etc.
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al
significat: aixafar/esclafar, esclafar/esclafir, abonar/adobar, ampolla/butllofa, abocar/vessar,
aparat/aparell, etc.

Fonètica i ortografia
- Abreviatures i sigles freqüents en productes i receptes (DO, PN, l, g, kg, cl, min, s, h, grau
centígrad, etc.). (Repàs.)
- Pronúncia de la b i la v segons els diferents àmbits geogràfics.
- Ortografia de b/v. Mots sense punts de referència clars: amb b (mòbil, rebentar, rebolcar, baf,
berruga, biga, bolcar, etc.), amb v (avet, avorrir, avortar, avi, almívar, bava, cavall, covard,
governar, gravar, fava, haver, sivella, llavi, núvol, prova, rave, savi, taverna, trèvol, advocat, canvi,
esvelt, vernís, etc.).
- Ortografia de b/v. Derivats i pseudoderivats: corba/curvatura, calba/calvície, cervell/cerebral,
moviment/mòbil, etc.

Unitat 8: La fira de l’enginy
Tema: Programar una proposta de passatemps per a una trobada a l’aire lliure de la població i
preveure detalls per a dur-la a terme amb èxit.

Components textuals. Continguts temàtics. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Anàlisi de la situació en què es produeix el text. Elecció del registre.

Elements de coherència i cohesió
- Remarques de la redacció de definicions: ha de ser més clara que l’objecte definit, el mot definit
no s’ha d’usar en la definició, no s’ha d’ometre cap aspecte distintiu, cal prescindir d’elements
irrellevants.
- Trets característics del text predictiu: ús del temps futur, verbs amb significat predictiu,
conjuncions i locucions condicionals, adverbis, locucions i perífrasis per afegir matisos de
probabilitat o possibilitat, etc.
- Oci i cultura
-Conèixer els principals jocs tradicionals catalans.
- Morfologia i sintaxi
- Estructures oracionals per expressar graus de certesa i actituds davant d’un fet futur.
Expressions introductòries de textos predictius:
- De seguretat (està previst, es dóna per fet, no hi ha dubte, amb tota seguretat, tal com estava
programat, se sap del cert, tenim per cert, etc.).
- De probabilitat (segurament, s’espera, tot indica, es calcula, cal esperar, probablement, es veu
venir, etc.).
- De possibilitat (és possible, es pot donar el cas, potser, pot ser, possiblement, no seria estrany,
etc.).
- Condicionals (si, a condició que, només que, en cas de, si no és que, tret que, etc.).
- De desig que succeeixi un fet (tant de bo, no aniria malament, seria desitjable, voldríem, etc.).
- De temor que succeeixi un fet (es tem, tant de bo que no, ningú no voldria, etc.).
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- Estructures oracionals per definir un objecte, un concepte, etc. Definició descriptiva: hiperònim
+característiques (Un cos és una substància dotada d’extensió, color, pes, etc.). Definició
generativa: hiperònim + origen (La circumferència és la línia originada per un punt que gira al
voltant d’un altre punt fix). Definició final: hiperònim + utilitat (El baròmetre és l’instrument destinat
a mesurar la pressió atmosfèrica).
- Adverbis i locucions de probabilitat.
- Usos de fins, fins a, com, com a, cap, cap a.
- La coma, els parèntesis i els guions en incisos, aclariments i aposicions.

Lèxic 
- Frases fetes referides a la climatologia (ploure sobre mullat, bon vent i barca nova, etc.).
- L’ús de guionet en mots compostos que comencen amb el nom d’un punt cardinal: sud-
americana, nord-oest, nord-africà, Sud-àfrica, etc.
- L’hiperònim com a recurs classificador en les definicions.
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al
significat: pedrada/pedregada, borsa/bossa, posar-se/pondre’s, rendible/rentable, tro/tron,
trobada/troballa, bodega/taverna, trencall/trencant, etc.

Fonètica i ortografia
- Pronunciació i ortografia de les alveolars fricatives: les terminacions -assa (maregassa), -issa
(tronadissa), -essa (pressa), -ança (bonança), -ença (temença); els grups sonors dins- (endinsar-
se), fons- (enfonsar) i trans- (transitar); grafia s darrere prefixos i en mots compostos.

Unitat 9: Vet aquí un gos, vet aquí un gat...
Tema: Crear una associació per a la protecció i defensa dels animals domèstics amb la finalitat
d’informar, orientar i donar suport a persones que tenen problemes amb les seves mascotes.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Especificitat del lèxic segons el tema i el destinatari (paràsit/paparra, dit/esperó, etc.)
- Tractament objectiu de la informació.

Elements de coherència i cohesió
- Estructures pròpies d’oracions amb contingut instructiu: verb de necessitat o conveniència seguit
d’infinitiu (És molt convenient vacunar el gos cada sis mesos); frases imperatives en segona
persona del plural (Vacuneu-lo cada sis mesos, segons la normativa); proposició enunciativa
seguida de frase amb valor instructiu (Els gossos poden tenir malalties que afectin la seva salut i
la dels humans. Convé vacunar-los...); etc.
- L’esquematisme i la concisió com a trets característics dels textos directius.
- Estratègies discursives en textos directius i explicatius: la citació d’autoritat (Com diuen els
entesos en la matèria. Tal com es va comentar al congrés...; El diaris parlaven fa uns dies del que
va dir...; etc.); l’exemplificació (Per exemple; vegem-ne unes mostres; vet aquí uns casos concrets;
heus aquí un cas semblant; verbigràcia, etc.); la paràfrasi (dit d’una altra manera...; més
concretament...; etc.).
- Els pronoms relatius com a elements de connexió i de coreferència textual en oracions
subordinades adjectives.
- Recursos no lingüístics que contribueixen a donar coherència al text: elements tipogràfics,
esquemes gràfics, etc.
-La natura i el món animal.
-Tenir cura dels animals domèstics.
-Serveis per a la ciutadania

Morfologia i sintaxi
- Tipus d’oracions subordinades: substantives, adjectives i adverbials.
- Oracions subordinades adjectives: estructura i funció.
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- Relatius: concepte, tipus i funció sintàctica. Els relatius àtons (que) i tònics (què, el/la qual, els/les
quals, qui, on), qui, què, qual, on). Les estructures d’article + que. El relatiu adjectiu qual.
Subordinades adjectives introduïdes amb preposició. El pronom relatiu neutre (la qual cosa, cosa
que, etc.).
- Distinció entre la conjunció i el relatiu que.
- L’ús de la coma en oracions adjectives i supressions verbals.
- Connectors que introdueixen paràfrasis i exemplificacions.

Lèxic 
- Lèxic usual en la tinença i tractament d’animals domèstics: (gos d’atura, gos pigall, cadell, bordar,
lladruc, miol, puça, pinso, ràbia, morrió, ensinistrar, etc.).
- L’ús de guionet en compostos la primera part dels quals acaba en vocal i la segona comença en
r, s o x: cara-rodó, para-xocs, poca-solta, pit-roig, Mont-roig, costa-riqueny, etc.
- Absència de guionet en compostos de dos o més adjectius coordinats: teoricopràctica, grecollatí,
cientificofilosòfic, hispanoamericà, etc.
- L’ús del guionet en mots compostos formats per mots units per una conjunció o una preposició
(allioli, coliflor, vetesifils, etc.; plats-i-olles; blat de moro, vaga de fam, etc.; marededéu; cul-de-sac,
etc.).
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al
significat: galleda/gerro, deslliurar/lliurar, netedat/neteja, caixa/capsa, cabells/pèls,
esgarrapar/esgarrinxar, acostar/ajeure, etc.
- Variació lèxica: refranys i frases fetes relacionades amb els animals de companyia (gat amb
guants no caça rates, qui no sap què fer el gat pentina; com gat i gos, ésser un gat vell, etc.).

Fonètica i ortografia
- Alveolars fricatives: grafia z en cultismes i tecnicismes; els grups cc, xc i sc; els sons [ks] i [gz]
representats per la grafia x.

Unitat 10: Família educadora
Temaa: Instruir i aconsellar oralment un grup de persones sobre la manera de tractar els
adolescents, amb finalitat formativa.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Punt de vista adoptat per l’emissor segons el propòsit comunicatiu: punt de vista personal, no
acadèmic; propòsit divulgatiu i dinamitzador, de recerca de claredat, de simplicitat expositiva, etc.
- Recursos per a un estil distanciat (passiva morfològica i reflexa; nominalitzacions; ús de la
tercera persona plural: diuen que...; verbs esdevenimentals com ara hi ha, passa, resulta, queda
clar, etc.; no concreció del subjecte: tothom, algú, la gent, etc.).
- Recursos d’aproximació al receptor (veu activa, pronoms de primera persona, ús de la segona
persona, etc.).

Elements de coherència i cohesió
- Estructura del text explicatiu: presentació, desenvolupament (qüestionament i resposta),
conclusió.
- Fórmules introductòries d’una exposició per captar l’interès (pregunta esquer, titular periodístic,
efecte sorpresa, referència a un interlocutor, citació o refrany, anècdota inicial, pregunta retòrica,
complicitat amb l’auditori, etc.).
- Verbs específics d’instrucció, de dinamització o d’atenció freqüents en textos directius (caldre,
haver de, convenir, etc.; animar, encoratjar, interessar, etc.; tenir en compte, tenir cura, fixar-se,
etc.).
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- La reformulació com a estratègia discursiva en textos directius i explicatius: (dit d’una altra
manera, és a dir, des d’una altra perspectiva podem dir, amb altres paraules, tot això coincideix
amb allò que, etc.).
- Repàs d’estratègies discursives de textos explicatius i instructius: per definir (definicions), per
concretar (exemplificacions), per comparar (analogies), i per autenticar (citacions).
- Recursos per concloure una exposició oral amb l’objectiu de resumir o destacar els punts més
importants.
- Marcadors i fórmules per introduir les conclusions d’una exposició oral.
-L’educació: normes i valors.
-El sistema escolar

Morfologia i sintaxi
- Verbs de la segona conjugació que presenten interferència amb el paradigma de la tercera:
admetre, concebre, debatre, interrompre, permetre, combatre, difondre, ocórrer, incloure, excloure,
etc.
- Morfologia i usos d’alguns adjectius i pronoms indefinits (qualsevol, hom, cada u, cadascú, res,
tothom, la resta, etc.).
- Participis irregulars.

Lèxic 
- El guionet en derivats amb el prefix no- quan el segon element és un substantiu: no-
bel·ligerància, no-violència, etc.
- El guionet en mots com abans-d’ahir, adéu-siau, qui-sap-lo, despús-ahir, etc., i en manlleus no
adaptats: ex-libris, dalai-lama, agnus-dei.
- L’absència de guionet en sintagmes lexicalitzats (bar restaurant, conferència col·loqui, gall dindi,
baix relleu, etc.).
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al significat
(complet/complert, necessari/precís, esborrador/esborrany, aclarir/clarejar, etc.).

Fonètica i ortografia
- Pronúncia acurada i ortografia de mots que no es pronuncien segons la normativa en un registre
col·loquial, com ara: Àsia, anàlisi, asil, síntesi, prosòdia dissoldre, etcètera, messies, poncella,
frontissa, els femenins acabats en -essa, i els que tenen els grups -essor, -essió -missor, -missió.
 

Unitat 11: Civisme, si us plau!
Tema: Decidir per mitjà d’articles d’opinió en un bloc veïnal si s’han de permetre algunes activitats
lúdiques amb monopatins, patins, bicicletes en un espai públic del barri.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Marques que afavoreixen la presència o l’allunyament de l’emissor i del receptor:
generalitzacions, construccions impersonals, etc.
- Convencions, estructura i disposició de l’article d’opinió.
- Les normes establertes pels mitjans de comunicació sobre les característiques dels textos que
s’hi fan arribar (llargada, titulació, autoria, etc.).
Elements de coherència i cohesió
- Les parts prototípiques d’un text argumentatiu (introducció, tesi, raonament, conclusió).
- Selecció de la informació segons el propòsit comunicatiu, les pressuposicions i el coneixement
compartit entre emissor i receptor.
- Els sinònims textuals com a paraules o sintagmes que, en un mateix text, es fan servir per referir-
se a una mateixa cosa, tot i que no signifiquin exactament el mateix.
- Connectors per posar exemples (per exemple..., vet aquí uns casos concrets..., vegem-ne unes
mostres..., heus aquí uns exemples..., no cal entrar en detalls...) i per resumir i sintetitzar (en
poques paraules..., l’essencial és, doncs, això... finalment..., tot plegat es pot resumir així...).
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-Normes de convivència.
-Principals problemes socials que afecten la convivència.
-Legislació vigent

Morfologia i sintaxi
- Oracions subordinades adverbials: estructures i funcions.
- Oracions subordinades de causa i conseqüència: què són i com s’inicien.
- Ús de la coma en casos d’ambigüitat o confusió de funcions sintàctiques i en inversions de
l’ordre lògic.
- Pronoms febles: combinacions binàries (amb en, hi, ho; canvis de li a hi, etc.).
- Enllaços d’oracions subordinades consecutives (doncs, per tant, consegüentment, en
conseqüència, etc.) i causals (perquè, ja que, atès que, etc.).

Lèxic 
- Tipus de diccionaris: monolingües i plurilingües, generals i especialitzats, normatius i dialectals,
enciclopèdics, de sinònims i antònims, inversos, etc.
- Organització dels diccionaris: accepcions i subaccepcions; ordenació temàtica; contingut dels
articles: pronunciació, morfologia, locucions i frases fetes.
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al
significat: cabal/cabdal, el fi/la fi, dada/data, fallar/pronunciar, consegüentment/conseqüentment,
assenyalar/senyalar, etc.

Fonètica i ortografia
- Fenòmens d’emmudiment consonàntic: les oclusives precedides de nasal o [l]; el so [s] en el
demostratiu aquest.
- Pronunciació de la hac aspirada.

Unitat 12: Hi ha canvis a l’empresa
Tema: Exposar raonadament en una assemblea de treballadors i si s’accepta o no la proposta de
l’empresa de traslladar el personal a una nova planta situada en un poble lluny del lloc de treball
actual.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements de coherència i cohesió
- La connexió d’oracions mitjançant conjuncions i locucions conjuntives de subordinació adverbial
de manera, concessiva, comparativa i condicional.
- Elements de connexió que actuen com a organitzadors del discurs: recursos connectius per
presentar o iniciar un tema (al meu entendre, des del meu punt de vista, quant a això, d’entrada
vull dir, per començar…), i per retornar a una qüestió tractada (com deia fa un moment, recollint el
que s’ha dit, pel que fa a la qüestió anterior, quant al primer aspecte exposat...).
- L’expressió de concessions discursives per mitjà de conjuncions i locucions concessives (encara
que, malgrat que, per més que, tot i que, per bé, que, etc.) i verbs concessius (concedir, acceptar
en part, no obstar…) -El món del treball Morfologia i sintaxi
- El temps verbal en oracions de probabilitat.
- Correlació dels temps verbals en les oracions compostes condicionals.
- Canvi i caiguda de preposicions (després de verbs com accedir, acostumar-se, dedicar-se,
adonar-se, pensar, avenir-se, complaure’s, comptar, etc.).
- Combinacions binàries pronominals: amb en, hi, ho; l’hi, la hi, els hi… (II)
- Oracions subordinades adverbials de manera, concessives, comparatives i condicionals:
estructures i funcions.
- Usos de conjuncions modals (segons que faci la gent farem nosaltres), comparatives: (més que
parlar d’això, convé fer-ho), condicionals (si no hi ha acord...), concessives (encara que..., tot i
que...).
Lèxic 
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- Paraules i expressions que poden ser font freqüent de confusió pel que fa a l’ús o al significat
(vila/vil·la, soterrani/subterrani, gran/gros, a baix/avall, embús/embut, dur/endur, etc.).
- Locucions i frases fetes relacionades amb els costums urbans, rurals, etc.

Fonètica i ortografia
- Ortografia de les palatals fricatives i africades en mots amb dificultat (jeure, jersei, majestat,
jeroglífic, etc.).
- Ortografia de les nasals: geminacions mm, nn; els grups consonàntics mp i mf; mots amb
dificultat del vocabulari bàsic: tanmateix, enmig, conte, comte, compte, empremta, impremta,
premsa, temps, símptoma, etc.
- Les majúscules i minúscules en topònims amb article i noms de places, carrers, etc.
 

Unitat 13: L’àvia no es pot valdre
Tema: Consensuar, entre membres d’una família, propostes idònies per atendre uns avis amb
necessitats de cura o d’atenció.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Convencions i disposició de la carta. (Repàs.)
- La tria de la persona gramatical com a marca de la presència de l’emissor (pronom de primera
persona, plural fictici en primera persona del plural).
- Avantatges del llenguatge positiu: elements d’estil assertiu per superar la conflictivitat.
Elements de coherència i cohesió
- Informacions rellevants, secundàries i prescindibles d’un text explicatiu.
- La connexió d’oracions mitjançant conjuncions i locucions conjuntives de subordinació:
conjuncions de subordinades completives (que, si, com…); conjuncions adversatives.
- Elements de connexió que actuen com a organitzadors del discurs: recursos connectius per
afegir idees (i també, igualment, de la mateixa manera, i encara més, i a més a més, per acabar-
ho d’adobar, per postres, etc.).
- L’expressió de l’oposició en textos argumentatius i explicatius: nexes d’unió entre oracions (per
contra, però, no obstant això, contràriament, etc.) i verbs d’oposició (dissentir, discrepar,
considerar inadmissible, no admetre de cap manera, estar en desacord, etc.).
- La correspondència de cada pronom feble amb un antecedent com a condició necessària de
coreferència ben establerta en un text.
-La família
-Conciliació vida familiar i vida laboral.
-Salut física i mental

- Morfologia i sintaxi
- Ús de la coma en pleonasmes.
- Les conjuncions completives. Conjuncions i locucions conjuntives adversatives.
- Distinció entre sinó adversatiu i si no condicional o concessiu.
- Les oracions subordinades substantives. Què són. Com s’inicien. 

Lèxic 
- Nom de les proves diagnòstiques (biòpsia, radiografia, endoscòpia, anàlisi sanguínia, ecografia,
mamografia, etc.) i actuacions mèdiques més usuals (transfusió, operació, tractament, medicació,
sutura, immobilització, etc.)
- Fórmules i expressions col·loquials freqüents en discussions i debats de caire familiar: per
demanar la raó d’un assumpte (I per quin set sous dius això, ara?), explicar les conseqüències
d’un fet (I saps què passa aleshores? Doncs que...), excloure algú de la conversa (I tu què hi
pintes, en tot això?), manifestar estranyesa (Què t’empatolles, ara?) desautoritzar l’interlocutor (I
tu què n’has de dir, d’aquesta qüestió? Mira el setciències!), oposar-se a l’opinió de l’altre (I un be
negre! - Ah, no, de cap manera), negar l’eficàcia o la idoneïtat d’una proposta (No veus que això
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no va enlloc?), fer retrets a algú (Precisament tu, que no hi entens un borrall!), amenaçar (O us
aclariu, o pleguem!) desentendre’s d’una qüestió (Sabeu què? Que ja us ho fareu!), remarcar una
evidència (Doncs, més clar, l’aigua!), retornar un insult o un retret (Mira qui parla!), expressar
estupefacció (Aquesta sí que no la sabia!), demanar abreujament (Ep! Para el carro! Bé, ja n’hi ha
prou!), etc.
- Expressions d’oposició i discrepància en registres diversos: registre formal (Em sap greu haver-
te de dir... Tot i sentir-ho molt, no puc compartir el teu criteri. No puc admetre aquesta proposta.
Sento no poder estar d’acord amb el que ens dius. Lamento haver-vos de dir...); registre informal
(D’això... ni parlar-ne! La que faltava pel duro! Com vols que estigui d’acord amb...? Ah, no, per
aquí no hi passo! Etc.).
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al
significat: vaig/vinc, mèdic/metge, prendre/treure, maldecap/mal de cap, assegut/assentat,
llençar/llançar, llençar/tirar, dol/duel, etc.
- Insults genuïns (babau, baliga-balaga, bandarra, bleda assolellada, bocamoll, borinot, brètol,
busca-raons, cagadubtes, cagat, caragirat, curt de gambals, dròpol, enze, escarransit, estaquirot,
fatxenda, fava, figa tova, figaflor, fleuma, milhomes, poca-solta, pocavergonya, sòmines, tabalot,
torracollons, etc.).

Fonètica i ortografia
- Pronunciació i ortografia de les oclusives sordes i sonores en mots amb dificultat: p/b (tub, club,
adob, cabdell, cabdal, cabdill, apte, optar, opció, òptic, etc.), c/g (mag, zig-zag, tècnic, anècdota,
càrrec, mànec, préssec, fàstic, etc.), t/d (fred, sud, atles, atleta, atmosfera, etc.).

Unitat 14: Conducció i circulació responsables
Tema: Sensibilitzar els conductors de la necessitat de conduir de forma responsable a partir de la
redacció d’un article d’opinió en un mitjà públic de comunicació.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- La selecció de la informació pertinent segons el propòsit comunicatiu.
Elements de coherència i cohesió
- La connexió d’oracions mitjançant conjuncions i locucions conjuntives de subordinació adverbial
de lloc i de temps, com a elements de cohesió sintàctica i/o semàntica.
- Elements de connexió que actuen com a organitzadors del discurs: recursos connectius per
contrastar amb el que s’ha dit (tanmateix, tot i així, malgrat tot, això no implica, etc.)
- L’expressió de les relacions de causa en textos argumentatius i explicatius: nexes d’unió entre
oracions (perquè, ja que, com que, vist que, atès que, etc.), introduccions discursives (el motiu pel
qual, l’origen de tot això, si atenem als fonaments, etc.) i verbs que indiquen causa (ocasionar,
fonamentar, originar, provocar, produir, desencadenar, fer, portar, promoure, etc.) -La seguretat i el
perill del món que ens envolta.
-Normes de seguretat i mitjans de transport.
-Legislació vigent

Morfologia i sintaxi
- Les conjuncions i locucions conjuntives causals.
- Remarques sobre la conjugació de verbs de la segona conjugació: cabre, caldre, córrer, estar,
saber, ser, veure, etc.
- Distinció entre perquè, per què i per a què. Ús de posat que.
- Usos de a i en introductòries de complements circumstancials de temps i de lloc.
- Combinacions binàries pronominals de CI i CD de tercera persona.
- Connectors usuals de les oracions subordinades adverbials de lloc (on, des d’on, per on, (a) on,
etc.).
- Estructures usuals de les oracions subordinades adverbials de temps: amb verb en gerundi
(sortint de la ciutat); amb verb en infinitiu precedit de preposició (abans de / després de / en sortir);
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amb verb conjugat precedit de conjunció o locució conjuntiva (quan / mentre / tan bon punt /
després que / des que / sortia, etc.).
Lèxic 
- Frases fetes i locucions relacionades amb el transport, la circulació, el moviment, etc. (córrer com
un llamp, com una fletxa, com una bala, com un coet; anar a cent per hora; córrer la Seca, la Meca
i la Vall d’Andorra; córrer món; a corre-cuita; a tot drap, etc.).
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al
significat: (tràfic/tràfec/trànsit, medis/mitjans, endegar/engegar, granet/granit, el son/la son,
grassa/greix, escorcollar/registrar, abocar/bolcar, etc.).
- Lèxic amb dificultat relacionat amb el trànsit, els vehicles, la conducció, etc. (embragatge,
amortidor, avançament, voral, tub d’escapament, greixar, estavellar-se, etc.).
- Sinònims per referir-se a la causa d’un fet (fonament, origen, motor, mòbil, motiu, gènesi,
germen, font, base, raó, mare dels ous, etc.) o a les seves conseqüències (resultat, seqüela,
conclusió, efecte, torna, deducció, final, etc.).
Fonètica i ortografia
- Canvis fonètics de consonants en contacte amb altres sons en una mateixa paraula i en una tira
fònica: sonoritzacions, assimilacions, sensibilitzacions i geminacions.
- Diftongs: funcions no vocàliques de la i i la u; diftongs creixents i decreixents; triftongs.
- Fenòmens vocàlics de fonètica sintàctica en una tira fònica: elisió, sinalefa i sinèresi. 

Unitat 15: Per la natura... Fem-hi alguna cosa!
Tema: Per mitjà de textos divulgatius orals i escrits, animar joves i grans a col·laborar en tasques
de recuperació de la natura.

Components textuals. Nocions específiques. Continguts gramaticals i lèxics
Elements d’adequació
- Selecció de la informació segons el propòsit comunicatiu, les pressuposicions i el coneixement
compartit entre emissor i receptor.
- Marques de presència/absència i implicació de l’emissor: objectivació (es presenta la realitat com
un fet aliè a l’emissor); implicació (l’emissor parla del seu punt de vista, com un desig, propòsit,
necessitat o obligació); credibilitat (es presenta l’enunciat com dit per algú altre per fer-lo més
creïble); desvinculació (l’emissor presenta l’enunciat com dit per algú altre per desentendre’s de la
seva veracitat).
- Marques que impliquen el receptor (Sabeu que... Com vosaltres sabeu... Digueu-me si no és
veritat..., o no? No em diguin vostès que... Oi que m’enteneu?)
Elements de coherència i cohesió
- Connectors per posar exemples (per exemple...; vet aquí uns casos concrets...; vegem-ne unes
mostres...; heus aquí uns exemples...; fixeu-vos en aquests detalls...). Per resumir i sintetitzar (en
poques paraules...; l’essencial és, doncs...; finalment...; tot plegat es pot resumir...)
- L’expressió de les relacions de finalitat en textos argumentatius i explicatius: nexes d’unió entre
oracions (per tal de, a fi que, etc.) i introduccions discursives (l’objectiu que es vol assolir, si ens
preguntem per a què, etc.). -El medi ambient.
-Seguretat i perill en el món que ens envolta. Morfologia i sintaxi
- Oracions subordinades substantives iniciades amb conjuncions (que, si, com, etc.), amb infinitiu
(volia sortir d’hora) o amb pronom relatiu sol o precedit de determinant (qui no vulgui pols...; els
que no vulguin...; aquells que paguin..., etc.)
- Pronoms febles: combinacions binàries.
- Ús de la coma en contacte amb conjuncions.
- Oracions subordinades adverbials de finalitat: estructures i funcions.
- Distinció dels usos de per i per a. (Repàs.)

Lèxic 
- Precisió lèxica: paraules i expressions que poden generar confusió pel que fa a l’ús o al
significat: (fullet/fulletó, al capdavant/al front, anomenar/nomenar, entesa/enteniment, mesa/taula,
arrabassar/arravatar, òrgan/orgue, etc.).
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Fonètica i ortografia
- Pronúncia de la ela geminada en mots amb dificultat.
- Ortografia de les laterals. Ús de la grafia l·l en mots amb dificultat.
- Les majúscules en càrrecs oficials, formes protocol·làries, noms d’institucions i entitats.

3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NECESSITATS ESPECÍFIQUES

Atès que el currículum no especifica les pautes d’atenció a la diversitat necessàries per a dur a
terme la docència en les EOI, es considerarà clau per garantir l’atenció a la diversitat i a l’alumnat
amb necessitats específiques que l’equip docent del Departament dugui a terme les accions
didàctiques següents:
. Oferir ajut individual i reforç específic a l’alumnat que ho necessiti.
. Atendre correctament els suggeriments i peticions de l’alumnat.
. Utilitzar estratègies per estimular l’aprenentatge de l’alumnat més capaç.
. Usar adaptacions per a l’alumnat amb necessitats específiques, sobretot visuals i auditives.

4. LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI

A més dels llibres que s’indiquen tot seguit, s’usaran materials complementaris fotocopiats i
recursos multimèdia. D’altra banda, es recomanaran llibres de lectura, amb els quals es podran
realitzar activitats didàctiques.

Avançat 1 i Avançat 2

Llibre de text 

D. A. Au idò.Illes Balears.Català per a adults. B2. Ed. Barcanova. 

Lectures

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. 

Bibliografia recomanada

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.

C 1

Llibre de text
D. A. Au idò.Illes Balears.Català per a adults. C1. Ed. Barcanova.

Lectures
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Es recomanarà la lectura d'almenys tres 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. 

Bibliografia recomanada

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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