
CATALÀ 

 
1.DEFINICIÓ I OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL C1 

 

1.1.Definició de nivell 

 

Segons estableix el Marc Europeu Comú de Referència el nivell C1 (domini funcional efectiu de 

la llengua) ha de tenir les característiques següents: 

El tret més característic d’ aquest nivell és un bon accés a un ampli repertori lingüístic, que 

permet una comunicació fluida i espontània, com es demostra en els exemples següents: pot 

expressar-se fluidament i espontàniament sense gaire esforç; té un bon control d’un repertori 

lèxic ampli que li permet superar fàcilment els buits que es puguin produir mitjançant 

circumloquis. Difícilment es detectarà la recerca d’expressions o d’estratègies d’evitació, i 

només un tema conceptualment difícil podrà impedir la fluïdesa natural del discurs. Les 

habilitats discursives que caracteritzen la banda anterior (B2+) continuen sent evidents en el 

Nivell C1, que posa més èmfasi en la fluïdesa, per exemple: seleccionar la frase més adient 

d’un repertori de funcions discursives per iniciar les observacions, per prendre el torn de 

paraula o per guanyar temps i mantenir-lo mentre es pensa; produir un discurs clar, fluid i ben 

estructurat, i controlar les estructures organitzatives, els connectors i els mecanismes de 

cohesió. 

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

“Utilitzar d’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tot tipus de situacions, en 

els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i 

processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la 

llengua, amb un repertori lèxic ampli, que versin sobre temes tant abstractes com concrets, fins 

i tot sobre aquells amb els quals el parlant no hi estigui familiaritzat”. 

 

1.2. Objectius generals de nivell 

 

Els alumnes d’aquest nivell han de ser conscients de la relació que existeix entre la llengua, la 

cultura que l’envolta i la importància dels registres. Han de desenvolupar l’afició a llegir tot tipus 

de textos: general i de ficció. Han de ser capaços d’adaptar l’ús de la llengua a un ampli ventall 

de situacions socials, i expressar opinió i interactuar mitjançant textos orals i escrits reconeixent 

i fent un ús adient dels registres. 

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

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

possibilitats. 

 

1.3. 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 

- 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 copsarne 

les pressuposicions, els sobreentesos, allò que no es diu explícitament (ambigüitats, 

dobles sentits, el·lipsis, etc.). 
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- 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 participarhi, 

fins i tot quan es tracten temes abstractes, complexos i no familiars, activament en 

converses formals entenent amb detall les idees que expressa l’interlocutor i essent 

capaç de presentar i defensar alternatives o propostes i respondre qüestions 

espontànies. 

- Defensar una posició en discussions formals sobre qüestions complexes, amb 

arguments articulats i persuasius tot esbossant clarament les idees i valorant els 

avantatges i els inconvenients dels diferents enfocaments que s’han plantejat durant la 

conversa. 

- Seleccionar les expressions adequades d’un repertori disponible de funcions discursives 

per començar cadascun dels seus comentaris de manera apropiada, amb l’objectiu de 

prendre la paraula o per guanyar temps i conservar-la mentre reflexiona. 

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

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

- Intervenir en les converses respectant els torns de paraula, donant referències, fent 

al·lusions, avaluant el grau de comprensió de l’interlocutor, captant els senyals no 

verbals i d’entonació i fent servir les interjeccions convenientment. 

- Dialogar estructurant el discurs i interactuant amb autoritat i fluïdesa, sigui com a 

entrevistador o com a entrevistat, de la mateixa manera que ho fa un parlant nadiu 

relacionant les pròpies contribucions amb la dels altres interlocutors i formulant 

preguntes per comprovar que s’ha comprès el missatge. 

 

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. 

 

1.4. CONTINGUTS 



Continguts fonètics Continguts ortogràfics 

Aplicació dels criteris d’elocució estàndard i 

dels processos fonològics que afecten les 

vocals (elisions i sinalefes) i les consonats 

(sonoritzacions, assimilacions i geminacions). 

El sistema vocàlic 

· Ortografia de a i e àtones: 

-Principals mots cultes 

-Mots compostos en què el segon element 

comença per e: autoescola, infraestructura, 

poliesportiu. 

Ortografia de o i u àtones: 

-Paraules cultes. 

-Derivats o pseudoderivats: bucal, corba, 

curvatura, joventut... 

El sistema consonàntic 

- Ortografia de la b/v. Casos d’alternança 

ortogràfica en derivats o pseudoderivats 

(avortament, abortiu, calbesa, calvície, 

movible, mobilitzar, ennuvolat, nebulós) 

- Ortografia de les alveolars fricatives: 

ortografia de la s intervocàlica darrere de 

prefixos(contrasentit). Els grups cc, sc, xc. 

- Ortografia de les vibrants. Escriptura r en els 

mots compostos i derivats: eradicar, polirítmia, 

ultraràpid, extraradi... 

-La h en posició inicial i intercalada (harmonia, 

exhaurir, inherent...). 

-Ortografia de les oclusives. A fi i a l’interior de 

mot. Duplicació de d, c, g en paraules 

concretes: adductor, addenda, accèssit, 

accepció, suggestiu. 

-Ortografia de les nasals. Duplicació de la 

consonant: mm, nn. Els grups mpt, mpc 

(exempt). 

-Ortografia de les palatals i les africades. La 

grafia tx- a principi de mot (Txèquia). 

-Ortografia de les laterals. 

-Ortografia de paraules estrangeres. 

Accentuació dels principals estrangerismes 

adaptats (per càpita, currículum). 

Continguts ortogràfics 

· Ús dels caràcters ortogràfics en les 

diferents formes: 

· -Majúscules i minúscules Funció 

distintiva de les majúscules. 

· Les majúscules en els casos d’ús 

general següents: 

1. càrrecs oficials. 

2. formes de tractament que 

precedeixen els noms propis 

o les designacions dels 

càrrecs. 

3. formes protocol·làries. 

4. noms d’institucions i entitats. 

5. topònims amb article. 

6. noms de places, carrers, 

· Abreviatures i símbols més freqüents: 

adreces, indicacions de l’hora, pesos i 

mesures, tractament personal. 

· Signes ortogràfics: 

-Apostrofació o contracció de l’article. Casos 

especials: l’article dels topònims, de les sigles. 

-Accent gràfic. Casos especials. 

En adverbis acabats en –ment; en paraules 

compostes amb guió i sense guió. 

- Dièresi. Casos especials. Per marcar hiat en 

síl·laba àtona (fluïdesa). En formes verbals 

d’ús poc freqüent. 

· Signes de puntuació 

-La coma per indicar desplaçament dels 

elements constituents de l’oració, en les 

el·lipsis, en les duplicacions dels constituents 

de l’oració (Na Maria, l’he vista no fa gaire), 

per evitar ambigüitats, davant de coordinades 

adversatives i distributives. 

-El punt: absència en sigles, títols, subtítols, 

rètols, datacions, al final de càrrecs i noms. 

-Els dos punts davant d’una enumeració, 

davant de citacions textuals i exemples, en 

documents administratius (Expòs:). 

-Els punts suspensius en enumeracions o 

oracions inacabades. 

-El punt i coma: en enumeracions complexes, 

davant de conjuncions adversatives i 

concessives, etc. 

-Els parèntesis: intercalació d’informació 

secundària en el discurs (L’escriptor català 

Jordi Puntí (Manlleu, 1967) ha...). 

-Les cometes per expressar ironia, paraules 

d’argot, col·loquialismes... 

-El guió en un incís. 

Guió: 

-Ús del guió en compostos i derivats. 

-Divisió de paraules al final de línia. 

-Dígrafs separables i inseparables. 

Canvi del punt de la l·l pel guió. 

Continguts morfosintàctics 

 

Oració simple 

Oracions impersonals: 

Oracions passives: a) passiva reflexa b) 

impersonal amb es 

Dislocacions a la dreta i a l'esquerra: 

pronominalització, concordança i ús de la 

coma. 



Oració composta 

Coordinació i juxtaposició: copulatives, 

disjuntives, distributives adversatives, 

il·latives. 

Subordinació: subordinants 

Conjuncions i locucions conjuntives: 

Causals, condicionals, concessives, modals, 

finals, temporals. 

Subordinades relatives 

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

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

Duplicació pronominal: 

Amb partitiu: «Trenta aspirants dels quals 

només en varen aprovar dos». 

Pleonasmes no normatius: «A la reunió on hi 

van assistir...» 

El sintagma nominal 

El substantiu 

Gènere i nombre. 

Paraules amb doble gènere i significat diferent 

(ordre, vocal, cremallera). 

Remarques sobre el gènere d’alguns 

substantius. 

Usos no sexistes del llenguatge (l’alumnat, el 

professorat). 

El sintagma adjectival 

-Gènere i nombre:. Adjectius d’una terminació 

o invariables (procliu, rude, inerme...) i 

adjectius variables (inert/a, somnolent/a...) 

Posició dels elements del sintagma. 

Concordança de l’adjectiu que afecta més 

d’un substantiu o de diversos adjectius que 

afecten un substantiu. 

El sintagma verbal 

Verbs amb formes velaritzades. 

Participis irregulars. 

Concordança del participi. 

Transitivitat i règim verbal. 

Usos del gerundi. 

El temps verbal en oracions de probabilitat. 

Correlació dels temps verbals en les oracions 

compostes condicionals. 

Usos més freqüents i estables de ser i estar 

Perífrasis verbals: 

-De probabilitat: Poder + que + verb (en 

subjuntiu). 

Adv. de probabilitat + verb (en indicatiu) 

Veu (activa i passiva) 

Pronoms febles 

Formes reforçades, elidides, plenes i 

reduïdes. 

Pronominalització de totes les funcions 

sintàctiques. 

Combinacions binàries. 

Concordança del participi amb el pronom feble 

acusatiu. 

 

Els determinants 

-Correcció del lo neutre. Construccions amb 

article i/o amb altres estructures habituals amb 

funció abstractiva o intensiva (com més aviat 

millor, al més aviat possible, el més net 

possible). 

-Article personal: absència en registres 

formals; variació geogràfica. 

Demostratius i possessius. 

Quantificadors: 

-Numerals: morfologia i ús dels ordinals, 

cardinals, partitius (quarter, milè o mil·lèsim), 

col·lectius (miler/milenar, etc.) i múltiples 

(sextigemin, septigemin, triple/a, quàdruple, 

etc.). 

-Quantitatius: bastant/s; invariables: prou, 

massa, força; ús de gaire en oracions 

negatives, interrogatives i condicionals. 

-Indefinits 

Els pronoms 

Usos pronominals de possessius, 

demostratius, indefinits, numerals i 

quantitatius. 

El sintagma adverbial 

-Adverbis i locucions adverbials de lloc (a les 

envistes, a l’entorn, etc.) 

-Adverbis i locucions adverbials de manera 

(arran, a balquena, a doll, a cau d’orella, a 

contracor, etc.). 

- Adverbis i locucions adverbials de temps 

(adesiara, antany, suara,, cap al tard, a les 

acaballes, etc.) 

- Adverbis i locucions adverbials de quantitat 

(si fa no fa, pel cap baix, fora mida, quelcom, 

etc.) 

- Adverbis i locucions adverbials d’afirmació: 

prou, fins i tot, àdhuc, sens dubte, etc. 

-Adverbis oracionals. 

Modificació del nucli 

Consolidació de l'ús d'adverbis de grau amb 

adverbis de manera: molt, força, bastant, 

prou,massa, gens, gaire. 

Seqüència d’adverbis en –ment. 

El sintagma preposicional 

Formes (simples i compostes) i locucions 

preposicionals. 

Usos i funcions de les preposicions i locucions 

preposicionals. 

-Preposició de optativa per introduir el 



complement directe de verbs de voluntat, 

intenció, projecte, desig, acció voluntària: Li 

aconsellarem d’anar-hi tot d’una. 

Estructura del sintagma preposicional. 

-Caiguda de la preposició. 

-Canvi de preposició amb i en per la 

preposició a davant infinitiu, darrere verbs i 

adjectius. Casos admissibles amb la 

preposició amb: haver-n’hi prou amb + inf., 

tenir-ne prou amb + infinitiu. 

Continguts lèxics Recursos retòrics i 

lingüístics 

En aquest curs s’espera que l’alumnat ampliï 

el cabal lèxic de què disposa i usi un 

vocabulari més específic per referir-se als 

camps semàntics següents: 

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

-Qualificació professional, plans i condicions 

de treball, projectes, obligacions familiars i 

laborals... 

-Criminalitat i justícia. 

-Benestar personal, accidents i assegurances. 

La salut. 

-Qualificacions i certificacions vocacionals i 

acadèmiques. 

-Vocabulari propi de l’administració. 

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

Així mateix, s’espera que es treballi la variació 

geogràfica i funcional del lèxic, ja sigui a partir 

de textos o a través de la sinonímia, a fi que 

l’alumnat adquireixi un major repertori lèxic, 

més ric, més precís i més adequat al registre. 

-Derivació i composició. 

-Recursos per evitar mots crossa. 

-Eliminació d’interferències. 

-Locucions i frases fetes. 

-Abreviatures i símbols. 

-Metàfores, comparacions, metonímies... 

 

 

2. DEFINICIÓ I OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL C2 

 

2.1.Definició del nivell C2 

Segons el que estableix el Marc Europeu Comú de Referència el nivell C2 es classifica com un 

nivell de domini operacional complet. 

Encara que el nivell C2 s’hagi definit com “un nivell de domini de la llengua”, no intenta definir el 

parlant nadiu. El que pretén és caracteritzar el grau de precisió, adequació i facilitat en l’ús de 

la llengua que tipifica la parla dels aprenents destacats. Els descriptors inclouen aspectes com 

els següents: expressar matisos subtils de significat amb precisió i utilitzar amb força correcció 

un repertori ampli de recursos de modificació; tenir un bon domini d’expressions idiomàtiques i 

col·loquials i ser conscient del nivell connotatiu del significat; tornar enrere i reestructurar el 

discurs quan es troba una dificultat i fer-ho d’una manera tan hàbil que l’interlocutor ni se 

n’adoni. 

L’alumnat d’aquest nivell ha de consolidar el nivell de consciència referent a la relació que 

existeix entre la llengua i la cultura, i per tant, expandir el seu coneixement cultural. Els 

aprenents han de poder manejar tot tipus de textos (generals i de ficció). 

Els aprenents han d’adaptar-se a les diferents situacions socials que puguin sorgir i mostrar un 

alt grau de flexibilitat per expressar opinions, interactuar de forma oral i escrita, i adequar i fer 

servir els registres sense dificultat. 

Les persones que superin aquest nivell han d’estar preparades per manejar-se sense cap tipus 

de dificultat en el món professional i universitari. 

 

2.2. Objectius específics del nivell C2 

 

Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora, expressió escrita i interacció 

 

· Comprensió lectora 

· a) Comprendre i interpretar de manera crítica qualsevol forma de llenguatge escrit, 

incloent-hi textos, literaris o no literaris, abstractes i estructuralment complexos o rics 

en expressions col·loquials, com ara manuals, articles d’especialitat i obres literàries; i 

apreciar distincions subtils d’estil i el sentit tant implícit com explícit. 



· b) Resoldre qualsevol dubte de comprensió, causat per la complexitat del text, fent ús 

del diccionari o d’altres fonts d’informació disponibles. 

· c) Identificar ràpidament el contingut i la importància d’una notícia, d’un article o d’un 

reportatge sobre una àmplia gamma de temes generals, a fi de decidir si val la pena 

fer-ne una anàlisi més aprofundida, i localitzar, si cal, els detalls importants i les 

relacions precises entre les idees exposades en textos llargs i complexos. 

30 

· d) Comprendre amb detall una àmplia gamma de textos que poden aparèixer en la vida 

social, professional o acadèmica, i identificar-hi detalls subtils que demostren actituds i 

opinions tant implícites com explícites. 

· e) Comprendre amb detall instruccions tècniques llargues i complexes; per exemple, 

per a utilitzar una màquina o dur a terme un procediment, tant si les instruccions estan 

relacionades amb la seva especialitat com si no ho estan. 

· f) Ser hàbil a l’hora d’utilitzar tant els indicis contextuals com gramaticals i lèxics 

(pressuposicions), a l’efecte d’inferir la informació implícita d’un text, com poden ser les 

actituds i les intencions dels locutors o determinats actes comunicatius complexos com 

ara la ironia. 

 

· Expressió escrita i interacció 

a) Escriure textos extensos amb claredat i fluïdesa, que mostrin un domini de la correcció 

gramatical, un coneixement ampli i precís del lèxic i un control dels registres i estils 

adients. En aquest nivell els textos produïts han de mostrar una habilitat de 

comunicació que no presenti dificultats per al lector. 

b) Escriure textos de formalitat alta en varietat estàndard, de caràcter no especialitzat i 

que requereixen una preparació prèvia notable: textos de l’àmbit periodístic (cartes al 

director d’un diari, articles d’opinió, col·laboracions a revistes...); correspondència 

formal a institucions, empreses...; textos escrits per a ser dits (discursos breus, 

parlaments en festes, reunions...), etc. 

c) Escriure cartes personals informals o semiformals en les quals l’alumnat pot expressar 

de manera conscient matisos subtils de significat, inclosos els usos al·lusius de 

l'idioma. 

d) Escriure un ampli ventall de textos clars i ben estructurats, expressant els punts de 

vista de manera extensa, fent servir un llenguatge, un lèxic, un registre i un estil 

personal amb seguretat i total adequació al propòsit de la tasca i al destinatari de 

l’escrit. 

e) Escriure textos argumentatius i discursius, informes, o articles complexos que presentin 

arguments d’una manera coherent, amb una estructura lògica i eficaç que ajudi el 

destinatari a adonar-se se dels punts més significatius i a recordar-los. 

f) Escriure resums o ressenyes d’obres professionals, literàries o artístiques o d’altres 

sobre esdeveniments culturals, musicals o cinematogràfics. 

 

Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva, expressió oral i interacció 

 

Comprensió auditiva 

a) Comprendre sense dificultat qualsevol altre parlant de la llengua i qualsevol tipus de parla, 

tant si es tracta de converses cara a cara com vehiculades a través de mitjans de comunicació, 

 

i encara que la velocitat de parla sigui ràpida o que es parli amb un accent o una varietat 

lingüística diferent de la pròpia, tant formal com informal a condició que l’alumne tingui temps 

de familiaritzar-se amb l’accent. 

b) Seguir fàcilment interaccions complexes entre interlocutors hàbils en debats en grup, fins i 

tot quan es tracten temes especialitzats que siguin pròxims, o temes generals abstractes o 



complexos. 

c) Seguir, encara que la comprensió no sigui del tot perfecta, conferències o exposicions 

especialitzades, encara que hi apareguin expressions col·loquials, regionalismes o terminologia 

poc familiar. 

d) Comprendre programes de cinema i televisió sense dificultat, i apreciar-ne l’humor, els 

matisos i els significats implícits, encara que la complexitat de certes expressions o argot pot 

presentar dificultats. 

e) Ser hàbil a l’hora d’utilitzar tant els indicis contextuals com gramaticals i lèxics 

(pressuposicions), a l’efecte d’inferir la informació implícita d’una conversa, com poden ser les 

actituds i les intencions dels parlants o determinats actes comunicatius complexos com ara la 

ironia. 

 

Expressió oral i interacció 

Interacció 

a) Participar sense esforç en tota mena de converses i discussions, i mostrar un bon ús 

d’expressions idiomàtiques i col·loquials. 

b) Presentar una descripció o una argumentació d’una manera planera i fluida en un estil 

adequat al context i amb una estructura lògica i eficaç que ajudi el destinatari a adonar-se dels 

punts més significatius i recordar-los. 

c) Expressar-se amb fluïdesa i transmetre matisos subtils de significat amb precisió. En cas de 

dificultat, l’alumne ha de poder tornar enrere, reestructurar el discurs i corregir-lo de manera 

que els altres interlocutors gairebé no se n’adonin. 

d) Participar en les converses de manera que el fet de no ser nadiu no produeixi incomoditat a 

l’interlocutor; intervenir de forma apropiada sense que les limitacions lingüístiques suposin un 

impediment per a les relacions socials i personals en l’idioma objecte d’estudi. 

e) Participar en discussions formals sobre temes complexos, presentant un argument persuasiu 

i eloqüent, de manera que el discurs produït es pugui considerar satisfactori. 

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

intervencions hostils. 

g) Formular contraarguments d’una manera adequada i posant esment en l’ús de 

convencions socials adients per no causar incomoditat als interlocutors. 

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

i) Participar plenament com a entrevistat o entrevistador i mostrar la capacitat de mantenir el 

torn de paraula; estructurar el discurs i la interacció amb la seguretat que confereix la 

fluïdesa i el bon domini de la llengua. 

 

Expressió oral 

a) Produir oralment textos de diferent tipologia de manera planera, fluida i ben estructurada, 

amb un discurs clar, amb un estil apropiat i eficaç, i amb una estructura lògica que ajudi el 

destinatari a advertir els punts significatius i recordar-los. Així mateix, utilitzar uns recursos 

lingüístics i discursius variats i adequats a cada situació comunicativa. 

b) Fer exposicions clares, elaborades i ben construïdes, sobre temes complexos, d’una manera 

planera i fluida; desenvolupar i confirmar el punt de vista propi amb idees complementàries, 

justificacions i exemples, utilitzant l’entonació adequada per transmetre matisos subtils de 

significat. 

c) Presentar temes complexos amb seguretat davant d’un públic que desconeix el tema, i 

estructurar i adaptar l’exposició amb flexibilitat per respondre a les necessitats d’aquesta 

audiència; tenir prou domini de les estratègies comunicatives per fer front a preguntes difícils, 

fins i tot hostils. 

 

Competència sociolingüística 

a) Tenir un bon domini de les expressions de saviesa popular, ser conscient dels nivells 

connotatius del significat, valorar les implicacions sociolingüístiques i socioculturals quan altres 



parlants competents utilitzen la llengua, i saber reaccionar-hi adequadament. 

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

c) Tenir un bon domini dels diferents registres i d’expressions pròpies de graus de formalitat 

diversos. 

 

2.3. CONTIGUTS 

 

Continguts fonètics Continguts ortogràfics 

-Aplicació dels criteris d’elocució estàndard. 

Usar adequadament les formes pròpies de 

l’àmbit general i les formes de l’àmbit 

restringit en funció del context, del gènere 

textual i de les varietats funcionals pertinents 

(formals i informals). 

-Processos fonològics que afecten les vocals 

(elisions i sinalefes) i les consonants 

(sonoritzacions, assimilacions i 

geminacions). Enllaços sintàctics. 

-Posició correcta de l'accent en mots 

estrangers adaptats (handicap). 

 

El sistema vocàlic 

· Ortografia de a i e àtones: 

-Mots cultes i derivats formats a partir de mots 

grecs i llatins: astigmatisme, arteriosclerosi, 

biosfera, cardiospasme. 

-Mots compostos en què el segon element 

comença per e: autoescola, infraestructura, 

poliesportiu. barbaespès, antiestàtic, 

teleespectador, semiesfera... 

· Ortografia de o i u àtones: 

-Paraules cultes. 

-Mots invariables acabats en –us: anus, fetus, 

focus, porus, rictus, tètanus... 

-Derivats o pseudoderivats. 

 

El sistema consonàntic 

- Domini ampli i aprofundit del sistema 

consonàntic fins i tot en paraules de 

complexitat 

ortogràfica. 

-Ortografia de la s intervocàlica darrere de 

prefixos(contrasentit, resseguir). 

-Accentuació dels principals estrangerismes 

adaptats (per càpita, currículum). 

-Reforç en e de paraules que comencen per s 

aspirada (escàner, estand). Criteri per a 

l’adopció de manlleus. Conservació o 

adaptació 

de les grafies w, k (vamba, waterpolo, watt, 

hawaià, kuwaitià, aquelarre, búnquer). Doble 

forma amb els derivats de quilo: 

quilocaloria/Kilocaloria. 

 

Continguts ortogràfics 

· Ús dels caràcters ortogràfics en les 

diferents formes: 

· Signes de puntuació: 

- Domini de les regles avançades d’ús dels 

-Majúscules i minúscules. Casos especials: 

institucions, organismes, entitats i òrgans, 

tractaments protocol·laris, documents 

oficials, títols d’obres de creació, noms de 

ciències i disciplines tècniques. 

-Cursiva: en títols d’obres d’art, pel·lícules, 

publicacions, etc.; en sobrenoms o 

pseudònims que acompanyen el nom: Miquel 

Calzada, Mikimoto, etc. 

- Abreviatures: 

-Creació d’abreviatures més usuals per 

suspensió (pàg.) o omissió (Sr.). Accentuació 

d’abreviatures. 

- Sigles més habituals (PNB, EUA, GEC, 

PPCC). Absència de marca de pluralització. 

· Signes ortogràfics: 

-Apostrofació o contracció de l’article. Casos 

especials: l’article dels topònims, de les 

sigles. Apostrofació de la preposició de 

davant de paraules en cursiva o entre 

cometes i de topònims amb article no 

catalanitzat (l’autor d’El quadern gris, la 

història d’El Álamo). 

-No contracció de les preposicions a i per 

amb els articles de títols o noms d’entitats 

(treballa a El Corte Inglés). 

-Accent gràfic. Casos especials. 

En adverbis acabats en –ment; en paraules 

compostes amb guió i sense guió. En mots 

cultes habituals. 

En mots que admeten dues possibilitats 

(poliedre o políedre) 

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

- Dièresi. Casos especials. 

En la síl·laba àtona per marcar hiatus 

(diürètic) i en cultismes derivats acabats en – 

tat, -al, -itzar, -esa (romboïdal). 

signes de puntuació: 

punt, coma, punt i coma, dos punts, punts 

suspensius, parèntesis, guions. 



-Barra inclinada, asterisc, claudàtors. 

Guió: 

-Ús del guió en compostos i derivats. 

Consolidació. 

- Absència en compostos sinàptics: bar 

restaurant, concurs oposició, ciutat estat, llar 

residència, camió cisterna... 

 

Continguts morfosintàctics 

Oració simple 

Oracions impersonals: a) en tercera persona 

del plural, b) amb subjecte hom/un hom. 

Oracions passives: a) passiva reflexa b) 

impersonal amb es 

Oracions enunciatives negatives amb reforç 

de la negació: ningú no ho sabrà. 

Dislocacions a la dreta i a l'esquerra: 

pronominalització, concordança i ús de la 

coma. 

 

Oració composta 

Coordinació i juxtaposició: copulatives, 

disjuntives, distributives adversatives, 

il·latives. 

Subordinació: subordinants 

Conjuncions i locucions conjuntives: 

Causals, condicionals, concessives, modals, 

finals, temporals. 

Subordinades relatives 

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

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

Relatiu en què/ en el qual (sentit locatiu no 

clar): La reunió en què/en la qual es va 

discutir aquell tema. 

Relatiu adjectiu (Han recaptat una suma 

important, la qual suma/suma que...) 

El sintagma nominal 

El substantiu 

Gènere: 

Paraules amb doble gènere i significat 

diferent (ordre, vocal, cremallera). 

Remarques sobre el gènere d’alguns mots 

El sintagma adjectival 

Morfologia de l’adjectiu. 

-Gènere i nombre: Casos d’intercalació de u 

semiconsonant (ventríloc/ventríloqua). 

Adjectius 

d’una terminació o invariables (procliu, rude, 

inerme...) i adjectius variables (inert/a, 

somnolent/a...) 

Modificació del nucli. 

Posició dels elements del sintagma. 

Seqüències d’adjectius qualificatius dins del 

sintagma adjectival. 

Concordança. 

De l’adjectiu que afecta més d’un substantiu o 

de diversos adjectius que afecten un 

substantiu. 

El sintagma verbal 

Formes no personals 

- Correcció de l’expressió de + infinitiu amb 

valor condicional: (*D’haver-m’ho dit, hi hauria 

anat). 

-Infinitiu independent amb reforç verbal davant: 

(*Dir que per Cal dir que...) 

-Ús i restriccions del gerundi. 

Morfologia del verb. 

Variants geogràfiques i formes normatives. 

Transitivitat i règim verbal. 

Verbs amb significat diferent segons l’ús 

transitiu o intransitiu: al·ludir, cessar, complir, 

argumentar... 

Temps i aspecte 

Modalitat. Verbs que admeten la forma pura i 

la forma incoativa: (acudir, arrupir-se, brunzir, 

consumir, resumir, mentir, vestir, presumir...). 

Substantius amb doble forma: crisma, esfinx, 

etc. Doble gènere dels substantius acabats 

en –or (estupor, furor, rigor, etc.) 

Usos no sexistes del llenguatge (l’alumnat, el 

professorat). 

-Nombre: 

Substantius monosíl•labs o plans que 

afegeixen -s per al plural: hèlixs, còdexs, 

esfinxs, apèndixs, índexs... 

Pluralització del primer element en 

compostos sinàptics (vagons restaurant). 

Els determinants 

Articles. 

-Contraccions i formes apostrofades. Casos 

especials: davant sigles, davant paraules en 

cursiva o entre cometes, etc. 

-Apostrofació de la preposició de davant de 

paraules en cursiva o entre cometes i de 

topònims amb article no catalanitzat (l’autor 

d’El quadern gris, la història d’El Álamo). 

-No contracció de les preposicions a i per 

amb els articles de títols o noms d’entitats 

(treballa a El Corte Inglés). 

-Correcció del lo neutre. Construccions amb 

article i/o amb altres estructures habituals 

amb funció abstractiva o intensiva (com més 

aviat millor, al més aviat possible, el més net 

possible). 

-Article personal: absència en registres 

formals; variació geogràfica. 



Demostratius: Distinció entre aquest i aqueix 

en correspondència formal. 

Possessius 

Forma i ús dels possessius àtons: Sa 

Majestat 

Forma i ús dels possessius tònics: llur/llurs 

Variació geogràfica. 

Perífrasis verbals: 

-De probabilitat: Poder + que + verb (en 

subjuntiu). 

Adv. de probabilitat + verb (en indicatiu) 

Verbs defectius: caldre, raure i lleure. 

Usos dels verbs ser i estar. 

Veu (activa i passiva) 

-La veu passiva reflexa. 

Pronoms febles 

Formes reforçades, elidides, plenes i reduïdes. 

Pronominalització de totes les funcions 

sintàctiques. 

Combinacions binàries, ternàries i quaternàries 

(Se me n’hi posa). Limitacions a la 

pronominalització. 

Concordança del participi amb el pronom feble 

acusatiu. 

El sintagma adverbial 

Tipus d’adverbis i locucions adverbials. 

-Adverbis i locucions adverbials de lloc 

(onsevulga, a les envistes, a l’entorn, etc.) 

-Adverbis i locucions adverbials de manera 

(ensems, exprés, dempeus, arran, a balquena, 

a doll, a cau d’orella, a contracor, etc.). 

- Adverbis i locucions adverbials de temps 

(adesiara, antany, suara, tantost, cap al tard, a 

les acaballes, etc.) 

- Adverbis i locucions adverbials de quantitat 

(si fa no fa, pel cap baix, fora mida, quelcom, 

etc.) 

- Adverbis i locucions adverbials d’afirmació: 

prou, fins i tot, àdhuc, sens dubte, etc. 

-Adverbis de simultaneïtat: ensems... 

Correcció de l’ús abusiu dels possessius. 

Ordre del possessiu tònic en sintagma 

preposicional sense article: (de part meva, a 

càrrec meu). 

Quantificadors 

-Numerals: morfologia i ús dels ordinals, 

cardinals, partitius (quarter, milè o mil·lèsim), 

col·lectius (miler/milenar, etc.) i múltiples 

(sextigemin, septigemin, triple/a, quàdruple, 

etc.). 

-Quantitatius: bastant/s; invariables: prou, 

massa, força; ús de gaire en oracions 

negatives, interrogatives i condicionals. 

-Indefinits: manta, sengles. Usos formals. 

Els pronoms 

Els pronoms personals. Els pronoms 

personals forts: 

-El tractament personal formal (vós/vostè). 

-El plural de modèstia (nosaltres en comptes 

de jo). 

Correcció de l’abús dels pronoms 

(substitució per pronoms febles o eliminació): 

Té molts recursos i hi confia per tirar 

endavant. 

Els pronoms indefinits: altri, hom o un hom, 

en tal i en tal altre. 

Els pronoms interrogatius. 

-Adverbis oracionals. 

Modificació del nucli 

Consolidació de l'ús d'adverbis de grau amb 

adverbis de manera: molt, força, bastant, 

prou,massa, gens, gaire. 

Posició dels elements dins el S. Adv. 

Seqüència d’adverbis en –ment. 

El sintagma preposicional 

Nucli: preposició 

Formes (simples i compostes) i locucions 

preposicionals. 

Usos i funcions de les preposicions i locucions 

preposicionals. 

-Preposició de optativa per introduir el 

complement directe de verbs de voluntat, 

intenció, projecte, desig, acció voluntària: Li 

aconsellarem d’anar-hi tot d’una. 

-Per introduir el CD de pronoms indefinits: 

ningú, tots/totes, tothom... 

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

Estructura del sintagma preposicional. 

-Caiguda de la preposició. 

-Canvi de preposició amb i en per la preposició 

a davant infinitiu, darrere verbs i adjectius. 

Casos admissibles amb la preposició amb: 

haver-n’hi prou amb + inf., tenir-ne prou amb + 

infinitiu. 

-Ordre del sintagma preposicional amb 

coincidència de preposicions: (*amb o sense 

gas? per amb gas o sense?) 

-Verbs de règim preposicional. 

Continguts lèxics Recursos retòrics i 

lingüístics 

En aquest nivell l’alumnat s’ha d’expressar 

amb bona precisió lèxica i ha d’utilitzar amb 

consistència un vocabulari correcte i 

adequat.  

-Sinonímia, antonímia i hiponímia. 

-Derivació i composició. 



-Recursos per evitar mots crossa. 

molt ampli, que comprèn expressions 

idiomàtiques i col·loquials, i ha de demostrar 

tenir consciència dels graus de connotació 

semàntica, així com de l’adequació a la 

formalitat del discurs i dels usos intencionats 

de canvi de registre. 

Els camps semàntics sobre els quals 

versaran les produccions orals i escrites són 

els següents: 

- Llei, crim i delicte 

- Serveis per a la ciutadania 

- Esdeveniments i personatges destacats 

- La família i les diverses organitzacions 

familiars 

-El món del treball 

-L’educació 

-El medi ambient 

-La salut física i mental 

-Oci i cultura 

-La publicitat i el consumisme 

-Ciència i tecnologia 

-Eliminació d’interferències. 

-Locucions, frases fetes i refranys. 

-Abreviatures i símbols. 

-Metàfores, comparacions, metonímies... 

-Neologismes més habituals. 

 


