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1 INTRODUCCIÓ 

 

1.1 MARC LEGISLATIU 
 

La present programació didàctica per al curs 2022-2023 està basada en: 

• El capítol VII (Ensenyaments d'Idiomes) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d'Educació. 

• La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa. 

• L'RD 1041/2017, de 22 de desembre pel qual es fixen les exigències mínimes 

del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels 

nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels 

Ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades per la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i s'estableixen les equivalències entre els 

Ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans 

d'estudis i les d'aquest reial decret.  

• L'RD 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics 

comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells 

Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments 

d'idiomes de règim especial. 

El Decret 242/2019 de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del 

currículum dels ensenyaments de règim especial de la Comunitat 

Valenciana. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 
 

L'elecció de les unitats didàctiques s'ha dut a terme per a permetre a 

l'alumnat, en tots els cursos i nivells, un acostament real a la llengua i la 

cultura italiana. 

La seua finalitat és la de proporcionar als nostres estudiants una eina potent 

que els permeti desembolicar-se en aquesta llengua en molts contextos. 

Així mateix, moltes unitats didàctiques tenen relació entre si per a establir 

connexions lògiques que permeten un progrés adequat de l'alumnat. 

Les opcions didàctiques que presentem i que s'assumeixen en el seu 

complet desenvolupament, portaran als nostres estudiants a un domini 

progressiu de la llengua italiana. 

Es tindran en compte les característiques personals dels alumnes per a 

adequar la programació a les necessitats de cadascun d'ells i es tindrà en 

compte el grau de desenvolupament i el nivell de coneixements d'aquests. 

Per a la redacció d'aquesta programació s'ha tingut en compte la 

cronologia, la motivació, la curiositat, la importància i la viabilitat 

contingudes en cada unitat didàctica. 

 

1.3 CONTEXTUALITZACIÓ 
 

La programació es contextualitza en: 

- un entorn multicultural, a causa de l'assistència a classe de nombrosos 

estrangers residents en la nostra comunitat. 

- una oferta plurilingüística, ja que en el nostre centre s'ofereixen fins a 16 

idiomes diferents, alguns d'ells complets fins al nivell C2. 
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- una labor constant i compromesa de tots els departaments i els/les 

docents d'aquests. 

 

2 CURRÍCULUM DELS NIVELLS 

  PROGRAMACION DE NIVELL BÀSIC 1 A2                                                           

Els  ensenyaments de  NIVELL BÀSIC  tenen per objecte capacitar a 

l'alumnat per a desembolicar-se de manera suficient en situacions 

quotidianes i habituals; en l'establiment de relacions personals i socials 

senzilles amb usuaris d'altres llengües, tant cara a cara com a través de 

mitjans tècnics; i en entorns quotidians en els quals es produeixen senzills 

intercanvis de caràcter habitual. A aquest efecte, l'alumnat haurà 

d'adquirir les competències que li permeten utilitzar l'idioma de manera 

senzilla en situacions quotidianes en els àmbits personal i públic, per a 

comprendre, produir, coproduir i processar textos orals i escrits breus en un 

registre formal, informal o neutre i en una varietat estàndard de la llengua, 

que versen sobre assumptes personals i quotidians, i que continguen 

estructures senzilles i un repertori lèxic comú no idiomàtic. 
 

OBJECTIUS GENERALS 
 

a) Comprendre el sentit general, la informació essencial i els punts 

principals dels parlants en textos orals breus, d'estructura senzilla i clara, 

clarament articulats a velocitat lenta transmesos de viva veu o per mitjans 

tècnics en una varietat estàndard de la llengua, que tracten d'assumptes 

quotidians i coneguts, sobre temes generals, relacionats amb les seues 

experiències personals i interessos, i sempre que les condicions acústiques 

siguen bones, el missatge no estiga distorsionat, es puga tornar a escoltar 

el que s'ha dit i es puguen confirmar alguns detalls. 

b) Produir i coproduir, tant en comunicació cara a cara com a través 

de mitjans tècnics, textos orals breus d'estructura senzilla i clara, ben 

organitzats i adequats al context, sobre assumptes quotidians i de 

caràcter habitual, i desembolicar-se de manera comprensible, encara 

que resulten evidents l'accent estranger, les pauses i titubejos per a 

planificar el text i siga necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació 

dels interlocutors per a mantindre la comunicació. 

c) Comprendre el sentit general, la informació essencial i els punts 

principals de textos escrits breus, senzills, clars i ben estructurats, en llengua 

estàndard referits a assumptes habituals de la vida quotidiana. 

d) Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits breus, 

senzills i clarament estructurats, adequats al context (destinatari, situació i 

propòsit comunicatiu), sobre assumptes quotidians, de caràcter habitual, 

utilitzant amb certa correcció un repertori lèxic i estructural bàsics, 

relacionat amb les situacions més predictibles i els recursos bàsics de 

cohesió textual, i respectant les convencions ortogràfiques i de puntuació 

més elementals. 

e) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en 

situacions de caràcter habitual en les quals es realitzen senzills intercanvis 

d'informació relacionats amb assumptes quotidians i predictibles. 
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1. Activitats de comprensió de textos orals 

 

1.1. Objectius 
 

a) Extraure la informació rellevant d'anuncis i missatges que 

continguen instruccions, indicacions o una altra informació, 

donades cara a cara o per mitjans tècnics, relatives al 

funcionament d'aparells o dispositius d'ús freqüent, la realització 

d'activitats quotidianes, o el seguiment de normes d'actuació i de 

seguretat en l'àmbit personal i públic. 

b) Comprendre el sentit general i els aspectes importants, de 

declaracions breus, articulades amb claredat, en llenguatge 

estàndard i a velocitat lenta sobre temes quotidians i predictibles 

(p. e. en un tour turístic). 

c) Comprendre les idees principals de presentacions, xarrades o 

conferències breus i senzilles que versen sobre temes quotidians, 

sempre que el discurs estiga articulat de  manera clara i senzilla, en 

una varietat estàndard de  la llengua i hi haja suport visual (p. e. 

diapositives, esquemes). 

d) Entendre, en transaccions i gestions quotidianes de caràcter 

immediat, frases i expressions fetes per a desembolicar-se en 

situacions senzilles (p. e. botigues, oficines de correus, bancs) i per a 

solucionar les necessitats concretes de la vida diària, sempre que el 

missatge estiga clarament articulat i es puga demanar confirmació 

sobre alguns detalls. 

e) Identificar el tema i les idees principals d'una conversa o discussió 

informal que té lloc en la seua presència, sobre temes quotidians i 

predictibles (p. e. intercanvis socials habituals), sempre que no hi 

haja interferències acústiques, i que els interlocutors parlen amb 

claredat, a poc a poc i directament, eviten un ús idiomàtic de la 

llengua, i estiguen disposats a repetir o reformular el que s'ha dit. 

f) Identificar els punts principals d'una conversa formal que es 

presencia, entre dues o més interlocutors, sobre temes quotidians i 

predictibles, sempre que no hi haja interferències acústiques i que 

els interlocutors parlen amb claredat, a poc a poc i directament, 

eviten un ús idiomàtic de la llengua, i estiguen disposats a repetir o 

reformular el que s'ha dit. 

g) Extraure les idees principals de programes de ràdio o televisió, com 

ara anuncis publicitaris o butlletins informatius (p. e. retransmissió del 

temps, anuncis d'espectacles, resultats esportius) que tracten temes 

quotidians i predictibles, quan s'articulen de manera lenta i clara. 

h) Identificar el tema i seguir la línia argumental de pel·lícules i sèries 

que s'articulen amb lentitud i en un llenguatge senzill, en una 

varietat estàndard de la llengua, i en els quals els elements visuals i 

l'acció condueixen gran part de l'argument. 

 

1.2. Competències i continguts 

 

1.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement i aplicació a la comprensió del text dels aspectes 
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socioculturals i sociolingüístics relatius a: 
 

a) la vida quotidiana (activitats diàries, oci, festivitats, horaris); 

b) condicions de vida (entorn), relacions interpersonals (familiars, entre 

coneguts i desconeguts); 

c) kinésica i proxémica (postures, gestos, contacte visual i físic), cultura, 

costums i valors (tradicions, celebracions). 

 

1.2.2. Competència i continguts estratègics 
 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la comprensió de textos orals: 
 

a) mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i 

tema; 

b) identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a aquest; 

c) distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació 

essencial, punts principals); 

d) formulació d'hipòtesi sobre contingut i context; 

e) inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, lingüístics i paralingüístics; 

f) comprovació d'hipòtesi: ajust de les claus d'inferència amb els 

esquemes de partida; 

g) reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous elements. 

 

1.2.3. Competència i continguts funcionals 

 

Comprensió de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents freqüents més comuns, segons l'àmbit i el context comunicatius, 

en la llengua oral: 

a) iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú, saludar, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, agrair, atraure l'atenció, demanar disculpes; 

b) narració d'esdeveniments passats i descripció de situacions presents; 

c) petició i oferiment d'informació, indicacions i avisos; 

d) expressió del gust i la preferència 

 

1.2.4. Competència i continguts discursius 

 

Coneixement i comprensió de models contextuals i patrons textuals 

comuns propis de la llengua oral monològica i dialògica: 
 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i l'activitat 

comunicativa específica, els participants (trets, relacions, intenció 

comunicativa) i la situació (canal, lloc, temps); 

b) expectatives generades pel context: tipus, format i estructura textuals; 

varietat de llengua, registre i estil; tema, enfocament i contingut, 

patrons sintàctics, lèxics, i fonètic-fonològics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

conversa > conversa formal), (macro) funció textual (exposició, 

descripció, narració), i estructura interna primària (inici, 

desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions oracionals, 

sintàctiques i lèxiques contextuals i per referència al context). 
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1.2.5. Competència i continguts funcionals 
 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques bàsiques pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit i context 

comunicatius, per a expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) 

i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

f) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

g) relacions lògiques de conjunció i contrast. 
 

 

1.2.6. Competència i continguts funcionals 
 

Comprensió de lèxic oral d'ús comú i freqüent relatiu a: 
 

a) identificació personal i entorn; 

b) activitats de la vida diària; 

c) família i amics; 

d) relacions humanes i socials; 

e) treball i ocupacions; educació i estudi; 

f) llengua i comunicació; 

g) temps lliure i oci; viatges i vacances; 

h) alimentació i restauració; transport, béns i serveis; clima i entorn 

natural. 
 

1.2.7. Competència i continguts funcionals 
 

Percepció dels patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú 

en entorns quotidians, i comprensió dels significats generals associats a 

aquests. 
 

1.3. Criteris d'avaluació.  
  

a) Reconeix, i aplica a la comprensió del text, extraient claus per a 

interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns 

relatius a la vida quotidiana i convencions socials de la llengua 

meta. 

b) Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la 

comprensió del sentit general, la informació essencial i els punts i 

idees principals del text. 

c) Distingeix la funció o funcions comunicatives principals del text i un 

repertori comú dels seus exponents, així com patrons discursius 

bàsics relatius a l'organització textual. 

d) Aplica a la comprensió del text els coneixements sobre els 

constituents i l'organització de patrons sintàctics d'ús freqüent en la 

comunicació oral. 
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e) Reconeix termes, expressions, fórmules específiques i frases senzilles 

d'ús comú en situacions quotidianes de la llengua meta. 

f) Reconeix lèxic oral d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians, i pot 

inferir del context i del context, els significats d'algunes paraules i 

expressions que desconeix. 

g) Reconeix els patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús 

més comú. 
 

2. Activitats de producció i coproducció de textos orals 
 

2.1. Objectius 
 

a) Fer declaracions públiques breus i prèviament assajades, amb una 

estructura clara i senzilla, sobre un tema quotidià (gustos, aficions, 

hàbits, rutines o experiències personals), a pesar que l'accent i 

l'entonació siguen inconfusiblement estrangers. 

b) Fer presentacions preparades, senzilles, breus, ben estructurades, i 

amb suport visual (gràfics, fotografies, transparències, o diapositives), 

sobre un tema general, amb una estructura clara i senzilla, així com 

respondre a preguntes complementàries breus i senzilles dels oïdors 

sobre el contingut del presentat, sempre que puga demanar que li 

les repetisquen i/o confirmació del que li pregunten. 

c) Desembolicar-se en transaccions comunes de la vida quotidiana 

com donar i rebre direccions, indicacions o instruccions; donar i 

rebre informació sobre quantitats, números i preus; obtindre 

informació sobre transport; realitzar compres senzilles; indicar un 

problema mèdic de manera senzilla i entendre la resposta i explicar 

el motiu d'un problema, sempre que l'interlocutor estiga disposat a 

col·laborar per a mantindre la conversa, puga reformular el seu 

missatge i demanar confirmació. 

d) Participar en converses informals, cara a cara o per telèfon o altres 

mitjans tècnics, sobre temes quotidians o pertinents per a la vida 

diària (p. e. família, aficions, treball o viatges), en les quals es 

descriuen breument fets i experiències de manera senzilla. 

e) Participar breument en entrevistes personals de temes quotidians, 

encara que es depenga molt de l'entrevistador durant la interacció, i 

utilitzar un qüestionari preparat per a realitzar una entrevista 

estructurada, amb algunes preguntes complementàries. 

f) Pot intercanviar informació rellevant en converses formals habituals 

en les quals es donen instruccions a problemes pràctics si li 

pregunten directament, puga demanar confirmació i tinga temps 

per a plantejar i reformular la seua resposta. 
 
 

2.2. Competències i continguts 
 

2.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement, i aplicació a la producció i coproducció del text oral, dels 

aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

a) la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, oci, 

festivitats, horaris); condicions de vida (entorn); 

b) relacions interpersonals (entre coneguts i desconeguts); 

c) kinésica i proxémica (postures, gestos, expressions facials, ús de la 
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veu, contacte visual i físic); 

d) cultura, costums i valors (tradicions, celebracions, cerimònies), 
 

2.2.2. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la producció i coproducció de textos orals: 
 

a) activar esquemes mentals sobre l'estructura  de  l'activitat i el text 

específics (p. e. presentació, o transacció); 

b) concebre el missatge amb claredat i distingint la seua idea o idees 

principals i la seua estructura bàsica; 

c) adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i les 

característiques discursives adequades a cada cas; 

d) secundar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs 

(utilitzar llenguatge ‘prefabricat’, etc.); 

e) expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo 

adequadament i ajustant-se als models i fórmules de cada tipus de 

text; 

f) reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) 

o el missatge (fer concessions en el que realment es voldria 

expressar), després de valorar les dificultats i els recursos disponibles; 

g) compensar les manques lingüístiques mitjançant procediments 

lingüístics (p. e. modificar paraules de significat semblant, o definir o 

parafrasejar un terme o expressió), paralingüístics o paratextuals ( p. 

ex. demanar ajuda; assenyalar objectes, usar díctics o realitzar 

accions que aclareixen el significat; usar llenguatge corporal 

culturalment pertinent (gestos, expressions facials, postures, 

contacte visual o corporal, proxémica), o usar sons extralingüístics i 

qualitats prosòdiques convencionals); 

h) controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació; 

i) controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació. 
 

2.2.3. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
  

Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua oral, segons l'àmbit i el context 

comunicatius: 
 

a) iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú, saludar, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, agrair, atraure l'atenció, demanar disculpes; 

b) narració d'esdeveniments passats i descripció de situacions presents; 

c) petició i oferiment d'informació, indicacions i avisos; 

d) expressió de l'opinió, del coneixement i el desconeixement, l'acord i el 

desacord i el    dubte; 

e) expressió del gust i la preferència. 
 

2.2.4. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals comuns 

propis de la llengua oral a la producció de textos monològics i dialògics: 
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a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i l'activitat 

comunicativa específica, els participants (trets, relacions, intenció 

comunicativa) i la situació (canal, lloc, temps); 

b) selecció de patrons i característiques textuals demandades pel context: 

tipus, format i estructura textuals, varietat de llengua, registre i estil, 

tema, enfocament i contingut, patrons sintàctics, lèxics, i fonètic-

fonològics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro) gènere (p. e. 

conversa > conversa informal); (macro) funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques contextuals i per referència al 

context). 

 

2.2.5. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús d'estructures 

sintàctiques bàsiques pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit i el context 

comunicatius, per a expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) 

i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/ imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

f) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

g) relacions lògiques de conjunció i contrast. 

 

2.2.6. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement, selecció i ús de lèxic oral comú relatiu a: 
 

a) identificació personal, entorn; 

b) activitats de la vida diària; 

c) relacions humanes i socials; 

d) treball i ocupacions; 

e) educació i estudi; 

f) llengua i comunicació; 

g) temps lliure i oci; 

h) viatges i vacances; 

i) alimentació i restauració; 

j) transport, béns i serveis; 

k) clima i entorn natural. 
 

2.2.7. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 

Reconeixement, segons la intenció comunicativa, i producció de patrons 
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sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú. 

 

2.3. Criteris d'avaluació.  

a) Aplica a la producció del text oral, tant monològic com a dialògic, 

els coneixements socioculturals i sociolingüístics adquirits, actuant 

amb la deguda propietat i respectant les normes de cortesia més 

freqüents en els contextos respectius i segons la modalitat discursiva, 

en un registre formal, neutre o informal encara que puga cometre 

errors de formulació. 

b) Coneix i sap aplicar les estratègies per a produir textos orals breus 

d'estructura simple i clara, utilitzant una sèrie de procediments bàsics 

per a reformular el missatge i reparar la comunicació encara que 

requerisca la col·laboració d'un interlocutor ben disposat. 

c) Duu a terme les funcions bàsiques d'acord amb el propòsit 

comunicatiu, utilitzant els exponents més habituals d'aquestes 

funcions, i seguint els patrons discursius d'ús més freqüent en cada 

context. 

d) Maneja un repertori memoritzat de frases i fórmules per a comunicar-

se amb senzillesa, amb pauses per a buscar expressions i organitzar o 

reestructurar el discurs, o reformular o aclarir el que ha dit sempre que 

compte amb la col·laboració d'un interlocutor ben disposat. 

e) Interactua de manera senzilla en intercanvis habituals breus i 

clarament estructurats, utilitzant fórmules o gestos simples per a 

prendre o mantindre el torn de paraula, encara que titubege i 

requerisca la col·laboració d'un interlocutor ben disposat. 

f) Utilitza estructures sintàctiques senzilles i empra els recursos de cohesió 

textual més habituals (connectors comuns) per a crear una 

seqüència lineal. 

g) Coneix i utilitza un repertori lèxic oral bàsic per a comunicar 

informació relativa a temes coneguts en situacions habituals i 

quotidianes, encara que cometa errors importants, o haja d'adaptar 

el missatge, recorrent a circumloquis i repeticions. 

h) Pronuncia de manera clara i intel·ligible, encara que resulte evident 

l'accent estranger, cometa errors de pronunciació sempre que no 

interrompen la comunicació, i els interlocutors hagen de sol·licitar 

repeticions. 
 

3. Activitats de comprensió de textos escrits 
 

3.1. Objectius 
 

a) Comprendre, amb l'ajuda de la imatge o marcadors clars que 

articulen el missatge, anuncis, cartells, rètols o avisos senzills, 

escrits amb claredat i d'estructura clara, que continguen 

instruccions, indicacions o una altra informació relativa al 

funcionament d'aparells o dispositius d'ús freqüent, la realització 

d'activitats quotidianes, o el seguiment de normes d'actuació i 

de seguretat en l'àmbit públic. 

b) Localitzar i extraure informació rellevant formulada de manera 

simple i clara en material escrit de caràcter quotidià (p. e. en 

anuncis, prospectes, catàlegs, guies, fullets, programes, menús o 

documents breus). 
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c) Entendre informació específica essencial en pàgines Web i altres 

materials de referència o consulta, en qualsevol suport, 

clarament estructurats i sobre temes quotidians, sempre que es 

puga rellegir el text. 

d) Comprendre notes i correspondència personal en qualsevol 

format, i missatges en fòrums i blocs, en els quals es donen 

instruccions o indicacions; es transmet informació procedent de 

tercers; es parla d'un mateix; es descriuen persones, 

esdeveniments, objectes i llocs i es narren esdeveniments 

passats, presents i futurs, reals o imaginaris sobre temes generals i 

quotidians. 

e) Extraure la informació essencial en correspondència formal en la 

qual s'informa de manera clara i directa sobre assumptes del 

propi interès (p. e. confirmació d'una reserva, o una compra per 

Internet)..  

f) Comprendre el sentit general i la informació principal en notícies 

i articles periodístics breus, senzills i ben estructurats, sobre temes 

habituals i quotidians, sempre que continguen detalls 

predictibles, redactats en una varietat estàndard de la llengua i 

en un llenguatge senzill. 

g) Comprendre la línia argumental d'històries de ficció, relats, 

contes o novel·les curtes clarament estructurats, escrites en una 

varietat estàndard de la llengua i en un llenguatge senzill i 

directe, amb l'ajuda del diccionari. 
 

3.2. Competències i continguts 
 

3.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

Coneixement, i aplicació a la comprensió del text escrit, dels aspectes 

socioculturals i sociolingüístics relatius a: 
 

a) la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, oci, 

festivitats, horaris); 

b) condicions de vida (entorn); 

c) relacions interpersonals (entre coneguts i desconeguts); 

d) cultura, costums i valors (celebracions, cerimònies). 
 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la comprensió de textos escrits: 
 

a) mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema; 

b) identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a aquest; 

c) distinció de tipus de comprensió (p. e. sentit general, informació 

essencial, punts principals); 

d) formulació d'hipòtesi sobre contingut i context; 

e) inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, lingüístics i paralingüístics (suport, 

imatges,…); 

f) reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous elements. 
 

3.2.2. Competència i continguts socioculturals funcionals 
 

Reconeixement de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua escrita segons l'àmbit i el context 
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comunicatius: 

 

a) iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú, saludar, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, agrair; atraure l'atenció, demanar disculpes; 

b) descripció de qualitats físiques d'objectes i llocs; 

c) narració d'esdeveniments passats i descripció de situacions presents; 

d) petició i oferiment d'informació, indicacions i avisos; 

e) expressió del gust i la preferència. 
 

3.2.3. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

Comprensió de models contextuals i patrons textuals comuns propis de la 

llengua escrita: 
 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, relacions, 

intenció comunicativa) i la situació (canal, lloc, temps); 

b) expectatives generades pel context: tipus, format i estructura 

textuals; varietat de llengua, registre i estil; tema, enfocament i 

contingut; selecció de patrons sintàctics, lèxics, i ortotipogràfics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro) gènere (p. e. 

correspondència > carta comercial); (macro) funció textual 

(exposició, descripció, narració), i estructura interna primària (inici, 

desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions oracionals, 

sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al context). 
 

3.2.4. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques senzilles pròpies de la llengua escrita segons l'àmbit i context 

comunicatius per a expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) 

i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

f) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

g) relacions lògiques de conjunció i contrast. 

 

3.2.4.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 
 

Comprensió de lèxic escrit d'ús comú relatiu a: 
 

a) identificació personal; entorn; 

b) activitats de la vida diària; 

c) relacions humanes i socials; 
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d) treball i ocupacions; 

e) educació i estudi; 

f) llengua i comunicació; 

g) temps lliure i oci; 

h) viatges i vacances; 

i) alimentació i restauració; 

j) transport, béns i serveis; 

k) clima i entorn natural; 

l) tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

3.2.5. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Reconeixement i comprensió dels significats i intencions comunicatives 

associats als formats, patrons i elements gràfics i convencions ortogràfiques 

d'ús comú. 
 

3.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Coneix i aplica a la comprensió del text, extraient claus per a 

interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns 

relatius a la comunicació escrita en la llengua  meta. 

b) Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la 

comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts i 

idees principals del text adaptant al mateix la modalitat i 

velocitat de lectura..  

c) Distingeix la funció o funcions comunicatives més rellevants del 

text i un repertori dels seus exponents més comuns, així com 

patrons discursius d'ús freqüent relatius a l'organització, 

desenvolupament i conclusió propis del text escrit segons el seu 

gènere i tipus. 

d) Coneix i aplica a la comprensió del text els constituents i 

l'organització d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la 

comunicació escrita. 

e) Comprèn lèxic escrit d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians, 

podent, a vegades, inferir del context i del context els significats 

d'algunes paraules i expressions que desconeix. 

f) Reconeix els valors i significats associats a convencions de 

format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació d'ús freqüent. 
 

4. Activitats de producció i coproducció de textos escrits 
 

4.1. Objectius 
 

a) Completar un qüestionari amb informació personal breu i senzilla 

relativa a dades bàsiques, interessos, aficions o sobre activitats o 

procediments coneguts o de caràcter quotidià. 

b) Escriure, en qualsevol suport, notes, anuncis, i missatges breus en 

els quals es transmet o sol·licita informació senzilla de caràcter 

immediat, relacionats amb activitats i situacions de la vida 

quotidiana del propi interès, respectant les convencions 

específiques d'aquest tipus de textos, i les normes de cortesia i, 

en el seu cas, de la etiqueta. 

c) Prendre notes senzilles durant una presentació sobre un tema 

d’interès personal i predictible sempre que el discurs es formule 
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de manera simple, s'articule amb claredat, en una varietat 

estàndard de la llengua i l'interlocutor permeta temps per a 

prendre notes i/o fer aclariments. 

d) Escriure correspondència personal i participar en xats, fòrums i 

blocs, sobre temes quotidians en els quals demana i transmet 

informació; es respon, accepta o rebutja una invitació; es 

confirma un esdeveniment; s'expressa agraïment o disculpes; es 

narren històries breus; es descriuen persones, objectes, llocs i 

esdeveniments breument, respectant les convencions 

específiques de cada tipus de text i les normes de cortesia i, en 

el seu cas, de la etiqueta. 

e) Escriure textos breus i senzills en els quals es descriuen persones, 

objectes, llocs i activitats quotidianes; s'expliquen gustos i 

aficions; es descriuen experiències, plans i projectes, i es narren 

històries breus, utilitzant lèxic freqüent, estructures senzilles i 

connectors bàsics, respectant les convencions. 

f) ortogràfiques i de puntuació més elementals. 

 

4.2. Competències i continguts 
 

4.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement i aplicació a la producció i coproducció de textos escrits, 

dels aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

a) la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, oci, 

festivitats, horaris); 

b) condicions de vida (entorn); 

c) relacions interpersonals (entre homes i dones); 

d) cultura, costums i valors (institucions, manifestacions artístiques). 

 

4.2.2. Competència i continguts estratègics 

 

Estratègies de planificació, execució, control i reparació de la producció i 

coproducció de textos escrits: 
 

a) activar esquemes mentals sobre l'estructura de l'activitat i el text 

específics (p.e .escriure una nota, un correu electrònic…); 

b) concebre el missatge amb claredat i distingint la seua idea o idees 

principals i seua estructura bàsica; 

c) adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i les 

característiques discursives adequades a cada cas; 

d) secundar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs 

(utilitzar llenguatge ‘prefabricat’, etc.); 

e) localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús 

d'un diccionari o gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.); 

f) expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules 

de cada tipus de text; 

g) reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) 

o el missatge (fer concessions en el que realment li agradaria 

expressar), després de valorar les dificultats i els recursos disponibles; 

h) controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació. 
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4.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua escrita segons l'àmbit i el context 

comunicatius:  

a) iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú, saludar, acomiadar-se, agrair, atraure 

l'atenció, demanar disculpes; 

b) descripció de qualitats físiques i valoratives de llocs i activitats; 

c) narració d'esdeveniments passats i descripció de situacions presents; 

d) petició i oferiment d'informació, indicacions i avisos; 

e) expressió del gust i la preferència. 
 

4.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals comuns 

propis de la llengua escrita a la producció i coproducció del text: 
 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i l'activitat 

comunicativa específica, els participants (trets, relacions, intenció 

comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps); 

b) selecció de patrons i característiques textuals demandades pel context: 

tipus, format i estructura textuals; varietat de llengua, registre i estil; 

tema, enfocament i contingut; patrons sintàctics, lèxics, i 

ortotipogràfics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

correspondència > carta personal); (macro)funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al context). 
 

4.2.5. Competència i continguts sintàctics 
 

Reconeixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús d'estructures 

sintàctiques bàsiques pròpies de la llengua escrita segons l'àmbit i el 

context comunicatius per a expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) i 

de les relacions temporals (seqüència, anterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, habitual, 

prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

f) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

g) relacions lògiques de conjunció i contrast. 
 

4.2.6. Competència i continguts lèxics 
 

Coneixement, selecció i ús de lèxic escrit d'ús comú relatiu a: 
 

a) identificació personal; 
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b) activitats de la vida diària; 

c) família i amics; 

d) relacions humanes i socials; 

e) treball i ocupacions; 

f) educació i estudi; 

g) llengua i comunicació; 

h) temps lliure i oci; 

i) viatges i vacances; 

j) alimentació i restauració; 

k) transport, béns i serveis; 

l) clima i entorn natural. 
 

4.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 
 

Reconeixement, segons la intenció comunicativa, i ús dels patrons gràfics i 

convencions ortogràfiques fonamentals. 
 

4.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Aplica a la producció i coproducció del text escrit els coneixements 

socioculturals i sociolingüístics adquirits, respectant les normes de 

cortesia més freqüents i ajustant el missatge al propòsit comunicatiu. 

b) Coneix i sap aplicar estratègies adequades per a elaborar textos 

escrits breus i d'estructura simple adaptats a contextos habituals, p. 

e. copiant models segons el gènere i tipus textual, o fent un guió o 

esquema per a organitzar la informació o les idees. 

c) Duu a terme les funcions principals demandades pel propòsit 

comunicatiu, utilitzant els exponents més habituals d'aquestes 

funcions i els patrons discursius d'ús més freqüent per a organitzar el 

text escrit segons el seu gènere i tipus. 

d) Utilitza estructures sintàctiques bàsiques d'ús freqüent, i empra 

mecanismes simples de cohesió (connectors bàsics), enllaçant una 

sèrie d'elements breus, concrets i senzills per a crear una seqüència 

cohesionada i lineal. 

e) Utilitza un repertori lèxic escrit d'ús freqüent elemental per a 

comunicar informació breu, simple i directa en situacions habituals i 

quotidianes. 

f) Utilitza, de manera adequada per a fer-se prou comprensible, els 

signes de puntuació elementals (p. e. punt, coma) i les regles 

ortogràfiques bàsiques (p. e. ús de majúscules i minúscules), així com 

les convencions formals més habituals de redacció de textos tant en 

suport paper com digital. 

 

5. Activitats de mediació 

5.1. Objectius 

a) Transmetre oralment a tercers la idea general i els punts principals de la 

informació relativa a assumptes  quotidians continguda en textos orals 

o escrits (p. e. instruccions o avisos, prospectes, fullets), sempre que 

aquests textos tinguen una estructura clara, estiguen articulats a una 

velocitat lenta i les condicions acústiques siguen bones o escrits en un 

llenguatge senzill, i presenten una varietat estàndard de la llengua no 

idiomàtica, encara que haja de simplificar el llenguatge. 
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b) Interpretar en situacions quotidianes durant intercanvis breus i senzills, 

que puga preparar per endavant, amb amics i família (p. e. de 

compres, en el metge o en el banc), sempre puga demanar 

confirmació i aclariments segons ho necessite, i que els participants 

parlen a poc a poc, articulen amb claredat i facen pauses freqüents 

per a facilitar la interpretació. 

c) Mediar en situacions quotidianes (p. e. mentre es viatja, en hotels o 

restaurants), escoltant, comprenent i transmetent la informació 

principal, sempre puga demanar confirmació i aclariments segons ho 

necessite, i que el text s'articule lentament i amb claredat. 

d) Prendre notes breus, de manera esquemàtica, per a tercers, recollint 

informació rellevant de missatges (p. e. telefònics), anuncis o 

instruccions articulats amb claredat, a una velocitat lenta, sobre 

assumptes quotidians o coneguts. 

e) Resumir els punts principals de textos escrits senzills i breus sobre temes 

quotidians i habituals, utilitzant les paraules i l'ordenació del text original 

en els quals, encara que es comenten errors, el text és comprensible. 

f) Transmetre, de manera esquemàtica, per escrit la idea general i els 

punts principals de fragments breus d'informació relativa a assumptes 

quotidians continguts en textos orals o escrits (p. e. anuncis, instruccions, 

prospectes), sempre que els textos font siguen breus, tinguen una 

estructura clara, estiguen articulats a una velocitat lenta o estiguen 

escrits en un llenguatge senzill, i presenten una varietat estàndard de la 

llengua no idiomàtica. 

 

5.2. Competència i continguts interculturals 
 

Reconeixement i aplicació dels coneixements, destreses i actituds 

interculturals que permeten dur a terme activitats de mediació en 

situacions quotidianes senzilles: coneixements culturals generals; 

consciència sociolingüística; observació; escolta; posada en relació; 

respecte. 

5.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Reconeix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants 

corresponents, i les diferències i semblances més significatives que existeixen 

entre els costums, els usos, les actituds, les relacions i els valors que prevalen 

en les unes i les altres, i és capaç d'actuar en conseqüència sense cometre 

incorreccions greus en el seu comportament, encara que a vegades 

recórrega a l'estereotip. 

b) Identifica, aplicant les estratègies necessàries, la informació clau que ha de 

transmetre, així com les intencions bàsiques d'emissors i receptors, encara 

que a vegades cometa errors i necessite ajuda. 

c) Interpreta les claus de comportament i comunicatives explícites que 

observa en els emissors o destinataris per a acomodar el seu discurs al 

registre i a les funcions requerides, encara que no sempre ho faça 

correctament. 

d) Pot mediar entre els participants recorrent a comparacions  i establisca 

connexió senzilles i directes amb allò que pensa que poden conéixer, 

encara que a vegades comenta errors i necessite ajuda. 

e) Recapta la informació important amb anterioritat per a tindre-la disponible i 
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traslladar-la als destinataris. 

f) Repeteix o reformula el que s'ha dit de manera més senzilla per a aclarir o 

verificar que ha comprés el missatge als receptors. 

g) Fa preguntes simples per a obtindre la informació bàsica que necessita per 

a poder transmetre el missatge amb claredat i senzillesa. 
 

6. Llibres de text i suport, materials i recursos didàctics 
 

Materials i recursos didàctics 

Es considera necessari utilitzar un llibre de text, perquè aquest és una eina de 

treball útil tant per al professor com per a l'alumne. En el cas d'aquest  últim, 

el llibre de text suposa un punt de suport i orientació en el seu aprenentatge 

ja que pot remetre's a ell constantment com a guia dels continguts del curs. 

L'elecció dels llibres de text ha estat basada en la voluntat d'aplicar un 

mètode comunicatiu i directe que s'adapte a les circumstàncies i al nivell 

dels alumnes. 

Ha de ser un mètode atractiu, motivador i, sobretot, oferir, tant a l'alumne 

com al professor, tots els materials de treball necessaris per a aconseguir els 

objectius establits. 

Com a mesura de foment de la lectura es considera necessari recomanar 

també uns textos que ajuden l'alumnat a orientar-se en el panorama 

editorial italià i alhora proporcionen una ocasió d'acostament a la 

producció literària italiana segons el nivell de coneixement de l'idioma. 
 

Llibres de text 

Euridice Orlandino, Ciro Massimo Naddeo.  DIECI A 1. Llibro dello studente. 

Alma edizioni.  
 

Lectures recomanades 

Amb l'objectiu de fomentar la lectura entre els alumnes i l'ús de la biblioteca 

del centre, els docents aconsellaran als alumnes les lectures convenients per 

al seu nivell que podran adquirir o demanar utilitzant el servei de préstec. 
 

Material complementari 

S'utilitzarà també material elaborat pels professors i s'utilitzaran activitats 

diferents de les oferides pel llibre. A aquest efecte s'elaboraran materials 

orientats a millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumne, 

ajustant-se la seua elecció a les característiques, el ritme i les necessitats dels 

grups. 

A continuació  assenyalem els diccionaris, manuals i altres textos que 

considerem de major utilitat. 
 

Diccionaris  

Devoto G.- Oli G.C. - Dizionario della Lingua Italiana (monolingüe) - Le 

Monnier, Firenze 

Garzanti – Grande dizionario di spagnolo – Garzanti, Torino  

Sabatini F. - Coletti V. - D.I.S.C. (monolingüe) - Giunti, Firenze  

Tam L. - Dizionario Spagnolo-Italiano / Italiano-Español (bilingüe) - Hoepli, 

Milano 

Zingarelli N. - Il Nuovo Zingarelli (monolingue) - Zanichelli, Bologna 
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Gramàtiques 

Carrera Díaz M. - Manual de gramática italiana - Ariel, Barcelona.  

Dardano M. e Trifone P. - La lingua italiana - Zanichelli, Bologna.  

Mezzadri M.- Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi - 

Guerra, Perugia 

Nocchi S. - Grammatica pratica della lingua italiana - Alma, Firenze. 

Patota G. – Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo - 

Garzanti, Novara 

Serianni L. - Italiano: grammatica, sintassi, dubbi - Garzanti, Torino.  

Tartaglione R. - Grammatica italiana - Alma, Firenze. 

Serianni, L. – Prima lezione di grammatica – Laterza, Bari  

A. Latino; M. Muscolino – Una grammatica italiana per tutti 1 e 2 – 

Edilingua, Roma 
 

7. Seqüenciació de continguts. 
 

Primer trimestre 
 

Continguts funcionals 

 Saludar. 

 Preguntar el nom. 

 Presentar-se i presentar  

 Preguntar la procedència. 

 Contestar i acomiadar-se. 

 Preguntar telèfon i adreça.  

 Contestar, demanar que es repetisca una informació 

 Fórmules per a començar una conversa donar i demanar informació 

personal. 

 Informar-se sobre coneixements lingüístics. 

 Contestar, agrair. 

 Dir i preguntar l'edat parlar del temps lliure. 

 Parlar de la freqüència d'activitats parlar de gustos i preferències expressar 

acord i desacord preguntar i dir l'hora. 

 Parlar dels horaris de treball, d'una jornada habitual i de la rutina diària. 
 

Continguts sintàctics 

 Pronoms subjecte. 

 Present d'indicatiu dels verbs regulars, irregulars (essere, avere, fare, 

andare, giocare, leggere, uscire) i reflexius. 

 Singular/plural dels substantius. 

 Articles determinatius i indeterminatius. 

 La frase interrogativa (come, di dove, qual, perché). 

 Singular i plural dels substantius negació. 

 Demostratius (questo / questa) preposicions (a, in, con) interrogants 

(che, chi, dove, quanti). 

 Adverbis de freqüència ( sempre, spesso, qualche volta, non... mai) 

 Pronoms indirectes. 

 Adverbis de temps. 
 

Continguts lèxics 

 Alfabet. 

 Nombres cardinals adjectius de nacionalitat els dies de la setmana. 

 Verbs de la rutina quotidiana i el temps lliure. 
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SEGON TRIMESTRE 

Continguts funcionals 

 Reservar una habitació.  

 Donar i rebre informació. 

 Preguntar el preu d'una habitació. 

 Descriure una habitació d'hotel. 

 Descriure un pis. 

 Llogar un pis. Motivar una decisió. 

 Descriure un lloc. 

 Demanar una informació. 

 Descriure un recorregut. 

 Disculpar-se. 

 Parlar de l'horari dels comerços. 

 Narrar en passat. 

 Parlar de les vacances. 
 

Continguts sintàctics 

 C’è - ci sono. 

 Verbs present d'indicatiu potere, dovere, sapere i venire. Verbs: temps 

passats (passato prossimo i imperfetto) preposicions temporals (da... a) 

 Preposició + articles interrogants: quanto, quando, quale; ci + verbo 

andare. Concordança substantiu + adjectiu partitius. 

 Adjectiu i pronom molto; localitzadors d'espai adverbis de temps. 
 

Continguts lèxics 

 Mesos. 

 Números ordinals. 

 La data. 

 Les hores. 

 El clima. 
 

TERCER TRIMESTRE 

Continguts funcionals 

 Parlar de la família. 

 Descriure una foto. 

 Expressar possessió. 

 Parlar de regals. 

 Demanar en un bar o restaurant. 

 Demanar objectes de la taula en un restaurant.  

 Demanar el compte. 

 Reservar per telèfon.  

 Calcular. 

 Comprar en botigues.  

 Expressar desitjos.  

 Descriure productes.  

 Donar i demanar una recepta. 
 

Continguts sintàctics 

 Els adjectius possessius. 

 Ús de l'article amb els adjectius possessius. 

 Superlatiu relatiu  
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 Pretèrit perfecte de verbs. 

 Reflexius connectors: siccome. 

 Verbs: volere i preferire (present d'indicatiu). 

 Bene / buono. 

 Interrogatius: che, cosa, quale, quanto. 

 Partitius: ne. 

 Pronoms directes de tercera persona (lo la le li). 

 Verbs: forma impersonal. 

Continguts lèxics 

 Les estacions. 

 Quantitats (pes, capacitat, grandària) aliments. 

 Productes típics plats i receptes familiars. 
 

PROGRAMACION DE NIVELL BÀSIC 2A2  

Els ensenyaments de NIVELL BÀSIC tenen per objecte capacitar a l'alumnat 

per a desembolicar-se de manera suficient en situacions quotidianes i 

habituals; en l'establiment de relacions personals i socials senzilles amb 

usuaris d'altres llengües, tant cara a cara com a través de mitjans tècnics; i 

en entorns quotidians en els quals es produeixen senzills intercanvis de 

caràcter habitual. 

A aquest efecte, l'alumnat haurà d'adquirir les competències que li 

permeten utilitzar l'idioma de manera senzilla en situacions quotidianes en 

els àmbits personal i públic, per a comprendre, produir, coproduir i 

processar textos orals i escrits breus en un registre formal, informal o neutre i 

en una varietat estàndard de la llengua, que versen sobre assumptes 

personals i quotidians, i que continguen estructures senzilles i un repertori 

lèxic comú no idiomatic. 
 

OBJECTIUS GENERALS 

a) Comprendre el sentit general, la informació essencial i els punts 

principals dels parlants en textos orals breus, d'estructura senzilla i clara, 

clarament articulats a velocitat lenta transmesos de viva veu o per 

mitjans tècnics en una varietat estàndard de la llengua, que tracten 

d'assumptes quotidians i coneguts, sobre temes generals, relacionats 

amb les seues experiències personals i interessos, i sempre que les 

condicions acústiques siguen bones, el missatge no estiga distorsionat, 

es puga tornar a escoltar el que s'ha dit i es puguen confirmar alguns 

detalls. 

b) Produir i coproduir, tant en comunicació cara  a cara com  a través 

de mitjans tècnics, textos orals breus d'estructura senzilla i clara, ben 

organitzats i adequats al context, sobre assumptes quotidians i de 

caràcter habitual, i desembolicar-se de manera comprensible, encara 

que resulten evidents l'accent estranger, les pauses i titubejos per a 

planificar el text i siga necessària la repetició, la paràfrasi i la 

cooperació dels interlocutors per a mantindre la comunicació. 

c) Comprendre el sentit general, la informació essencial i els punts 

principals de textos escrits breus, senzills, clars i ben estructurats, en 

llengua estàndard referits a assumptes habituals de la vida quotidiana. 

d) Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits breus, 

senzills i clarament estructurats, adequats al context (destinatari, 

situació i propòsit comunicatiu), sobre assumptes quotidians, de 
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caràcter habitual, utilitzant amb certa correcció un repertori lèxic i 

estructural bàsics, relacionat amb les situacions més predictibles i els 

recursos bàsics de cohesió textual, i respectant les convencions 

ortogràfiques i de puntuació més elementals. 

e) Mediar entre parlants de la llengua fique o de diferents llengües en 

situacions de caràcter habitual en les quals es realitzen senzills 

intercanvis d'informació relacionats amb assumptes quotidians i 

predictibles. 
 

1. Activitats de comprensió de textos orals 

1.1. Objectius 
 

a) Extraure la informació rellevant d'anuncis i missatges que continguen 

instruccions, indicacions o una altra informació, donades cara a 

cara o per mitjans tècnics, relatives al funcionament d'aparells o 

dispositius d'ús freqüent, la realització d'activitats quotidianes, o el 

seguiment de normes d'actuació i de seguretat en l'àmbit personal i 

públic. 

b) Comprendre el sentit general i els aspectes importants, de 

declaracions breus, articulades amb claredat, en llenguatge 

estàndard i a velocitat lenta sobre temes quotidians i predictibles (p. 

e. en un tour turístic). 

c) Comprendre les idees principals de presentacions, xarrades o 

conferències breus i senzilles que versen sobre temes quotidians, 

sempre que el discurs estiga articulat de manera clara i senzilla, en 

una varietat estàndard de la llengua i hi haja suport visual (p. e. 

diapositives, esquemes). 

d) Entendre, en transaccions i gestions quotidianes de caràcter 

immediat, frases i expressions fetes per a desembolicar-se en 

situacions senzilles (p. e. botigues, oficines de correus, bancs) i per a 

solucionar les necessitats concretes de la vida diària, sempre que el 

missatge estiga clarament articulat i es puga demanar confirmació 

sobre alguns detalls. 

e) Identificar el tema i les idees principals d'una conversa o discussió 

informal que té lloc en la seua presència, sobre temes quotidians i 

predictibles (p. e. intercanvis socials habituals), sempre que no hi 

haja interferències acústiques, i que els interlocutors parlen amb 

claredat, a poc a poc i directament, eviten un ús idiomàtic de la 

llengua, i estiguen disposats a repetir o reformular el que s'ha dit. 

f) Identificar els punts principals d'una conversa formal que es 

presencia, entre dues o més interlocutors, sobre temes quotidians i 

predictibles, sempre que no hi haja interferències acústiques i que 

els interlocutors parlen amb claredat, a poc a poc i directament, 

eviten un ús idiomàtic de la llengua, i estiguen disposats a repetir o 

reformular el que s'ha dit..  

g) Extraure les idees principals de programes de ràdio o televisió, com 

ara anuncis publicitaris o butlletins informatius (p. e. retransmissió del 

temps, anuncis d'espectacles, resultats esportius) que tracten temes 

quotidians i predictibles, quan s'articulen de manera lenta i clara. 

h) Identificar el tema i seguir la línia argumental de pel·lícules i sèries 

que s'articulen amb lentitud i en un llenguatge senzill, en una 

varietat estàndard de la llengua, i en els quals els elements visuals i 
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l'acció condueixen gran part de l'argument. 
 

1.2. Competències i continguts 
 

1.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

Coneixement i aplicació a la comprensió del text dels aspectes 

socioculturals i sociolingüístics relatius a: 
 

a) la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, oci, 

festivitats, horaris); 

b) condicions de vida (habitatge, entorn, estructura social); relacions 

interpersonals (familiars, generacionals, entre coneguts i 

desconeguts); 

c) kinésica i proxémica (postures, gestos, expressions facials, ús de la 

veu, contacte visual i físic), cultura, costums i valors (institucions, 

tradicions, celebracions, cerimònies, manifestacions artístiques); 

d) convencions socials (fórmules de cortesia i tractament i pautes de 

comportament social). 
 

1.2.2. Competència i continguts estratègics 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la comprensió de textos orals: 
 

a) mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema; 

b) identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a aquest; 

c) distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, 

punts principals); 

d) formulació d'hipòtesi sobre contingut i context; 

e) inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, lingüístics i paralingüístics; 

f) comprovació d'hipòtesi: ajust de les claus d'inferència amb els 

esquemes de partida; 

g) reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous elements. 
 

     1.2.3. Competència i continguts funcionals 

Comprensió de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents freqüents més comuns, segons l'àmbit i el context comunicatius, 

en la llengua oral: 
 

a) iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú, saludar, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, convidar, acceptar i declinar una invitació, agrair, 

atraure l'atenció, expressar condolença, felicitar, interessar-se per 

algú o alguna cosa, lamentar, demanar disculpes; 

b) descripció de qualitats físiques de persones, objectes, llocs i 

activitats; 

c) narració d'esdeveniments passats, descripció de situacions presents i 

expressió de successos futurs; 

d) petició i oferiment d'informació, indicacions i avisos; 

e) expressió de l'opinió, el coneixement i el desconeixement, l'acord i el 

desacord i el  dubte; 

f) expressió del gust i la preferència, l'interès i el desinterès, la sorpresa, 

l'admiració, l'alegria o la felicitat, la satisfacció, l'estima o la simpatia, 

l'aprovació i la desaprovació. 
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1.2.4. Competència i continguts discursius 

 

Coneixement i comprensió de models contextuals i patrons textuals 

comuns propis de la llengua oral monològica i dialògica: 
 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, relacions, 

intenció comunicativa) i la situació (canal, lloc, temps); 

b) expectatives generades pel context: tipus, format i estructura 

textuals, varietat de llengua, registre i estil, tema, enfocament i 

contingut, patrons sintàctics, lèxics, i fonètic-fonològics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

conversa > conversa formal), (macro) funció textual (exposició, 

descripció, narració), i estructura interna primària (inici, 

desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions oracionals, 

sintàctiques i lèxiques contextuals i per referència al context). 

 

1.2.5. Competència i continguts sintàctics 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques bàsiques pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit i context 

comunicatius, per a expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) i 

les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, habitual, 

prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

 

e) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions;  

f) papers semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

g) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació; 

h) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

comparació i causa. 
 

1.2.6. Competència i continguts lèxics 

      Comprensió de lèxic oral d'ús comú i freqüent relatiu a: 

a) identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

b) activitats de la vida diària; 

c) família i amics; 

d) relacions humanes i socials; 

e) treball i ocupacions; educació i estudi; 

f) llengua i comunicació; 

g) temps lliure i oci; viatges i vacances; 

h) salut i cures físiques; 

i) compres i activitats comercials; 

j) alimentació i restauració; transport, béns i serveis; clima i entorn 
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natural; 

k) tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

 

1.2.7. Competència i continguts fonètic-fonològics 
 

Percepció dels patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú 

en entorns quotidians, i comprensió dels significats generals associats a 

aquestos. 
 

1.3. Criteris d'avaluació.  

a) Reconeix, i aplica a la comprensió del text, extraient claus per a 

interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns 

relatius a la vida quotidiana i convencions socials de la llengua 

meta. 

b) Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la 

comprensió del sentit general, la informació essencial i els punts i 

idees principals del text. 

c) Distingeix la funció o funcions comunicatives principals del text i un 

repertori comú dels seus exponents, així com patrons discursius 

bàsics relatius a l'organització textual. 

d) Aplica a la comprensió del text els coneixements sobre els 

constituents i l'organització de patrons sintàctics d'ús freqüent en la 

comunicació oral. 

e) Reconeix termes, expressions, fórmules específiques i frases senzilles 

d'ús comú en situacions quotidianes de la llengua meta. 

f) Reconeix lèxic oral d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians, i pot 

inferir del context i del context, els significats d'algunes paraules i 

expressions que desconeix. 

g) Reconeix els patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús 

més comú. 
 

2. Activitats de producció i coproducció de textos orals 
 

2.1. Objectius 
 

a) Fer declaracions públiques breus i prèviament assajades, amb 

una estructura clara i senzilla, sobre un tema quotidià (gustos, 

aficions, hàbits, rutines o experiències personals), a pesar que 

l'accent i l'entonació siguen inconfusiblement estrangers. 

b) Fer presentacions preparades, senzilles, breus, ben estructurades, 

i amb suport visual (gràfics, fotografies, transparències, o 

diapositives), sobre un tema general, amb una estructura clara i 

senzilla, així com respondre a preguntes complementàries breus i 

senzilles dels oïdors sobre el contingut del presentat, sempre que  

puga demanar que li les  repetisquen i/o confirmació de   el que li 

pregunten. 

c) Desembolicar-se en transaccions comunes de la vida quotidiana 

com donar i rebre direccions, indicacions o instruccions; donar i 

rebre informació sobre quantitats, números i preus; obtindre 

informació sobre transport; realitzar compres senzilles; indicar un 

problema mèdic de manera senzilla i entendre la resposta i 

explicar el motiu d'un problema, sempre que l'interlocutor estiga 

disposat a col·laborar per a mantindre la conversa, puga 
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reformular el seu missatge i demanar confirmació. 

d) Participar en converses informals, cara a cara o per telèfon o 

altres mitjans tècnics, sobre temes quotidians o pertinents per a la 

vida diària (p. e. família, aficions, treball o viatges), en les quals 

es descriuen breument fets i experiències de manera senzilla. 

e) Participar breument en entrevistes personals de temes 

quotidians, encara que es depenga molt de l'entrevistador 

durant la interacció, i utilitzar un qüestionari preparat per a 

realitzar una entrevista estructurada, amb algunes preguntes 

complementàries. 

f) Pot intercanviar informació rellevant en converses formals 

habituals en les quals es donen instruccions a problemes pràctics 

si li pregunten directament, puga demanar confirmació i tinga 

temps per a plantejar i reformular la seua resposta. 
 

2.2. Competències i continguts 

2.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement, i aplicació a la producció i coproducció del text oral, dels 

aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 
 

a) la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, oci, 

festivitats, horaris), condicions de vida (habitatge, entorn, estructura 

social); 

b) relacions interpersonals (familiars, generacionals, entre coneguts i 

desconeguts); 

c) cinèsica i proxèmica (postures, gestos, expressions facials, ús de la 

veu, contacte visual i físic); 

d) cultura, costums i valors (institucions, tradicions, celebracions, 

cerimònies, manifestacions artístiques); 

e) convencions socials (fórmules de cortesia i tractament i pautes de 

comportament social). 

2.2.2. Competència i continguts estratègics 
 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la producció i coproducció de textos orals: 
 

a) activar esquemes mentals sobre l'estructura  de  l'activitat i el text 

específics (p. e. presentació, o transacció); 

b) concebre el missatge amb claredat i distingint la seua idea o idees 

principals i la seua estructura bàsica; 

c) adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i 

les característiques discursives adequades a cada cas; 

d) secundar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs 

(utilitzar llenguatge ‘prefabricat’, etc.); 

e) expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo 

adequadament i ajustant-se als models i fórmules de cada tipus de 

text; 

f) reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) 

o el missatge (fer concessions en el que realment es voldria 

expressar), després de valorar les dificultats i els recursos disponibles; 

g) compensar les manques lingüístiques mitjançant procediments 

lingüístics (p. e. modificar paraules de significat semblant, o definir o 
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parafrasejar un terme o expressió), paralingüístics o paratextuals ( p. 

ex. demanar ajuda; assenyalar objectes, usar díctics o realitzar 

accions que aclareixen el significat; usar llenguatge corporal 

culturalment pertinent (gestos, expressions facials, postures, 

contacte visual o corporal, proxémica) o usar sons extralingüístics i 

qualitats prosòdiques convencionals); 

h) controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació; 

i) controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació. 

2.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua oral, segons l'àmbit i el context 

comunicatius: 
 

a) iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú, saludar, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, convidar,  acceptar i declinar una invitació, agrair;, 

atraure l'atenció, expressar condolença, felicitar, interessar-se per 

algú o alguna cosa, lamentar, demanar disculpes; 

b) descripció de qualitats físiques i valoratives de persones, objectes, 

llocs i activitats; 

c) narració d'esdeveniments passats, descripció de situacions presents, 

i expressió de successos futurs; 

d) petició i oferiment d'informació, indicacions i avisos; 

e) expressió de l'opinió, del coneixement i el desconeixement, l'acord i 

el desacord i el dubte; 

f) expressió del gust i la preferència, l'interès i el desinterès, la sorpresa, 

l'admiració, l'alegria o la felicitat, la satisfacció, l'estima o la simpatia, 

l'aprovació i la desaprovació. 

2.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals comuns 

propis de la llengua oral a la producció de textos monològics i dialògics: 
 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, relacions, 

intenció comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps); 

b) selecció de patrons i característiques textuals demandades pel 

context: tipus, format i estructura textuals; varietat de llengua, 

registre i estil; tema, enfocament i contingut; patrons sintàctics, 

lèxics, i fonètic-fonològics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro) gènere (p. e. 

conversa > conversa informal); (macro) funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques contextuals i per referència al 

context). 

2.2.5. Competència i continguts sintàctics 
 

Coneixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús d'estructures 

sintàctiques bàsiques pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit i el context 
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comunicatius, per a expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) 

i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

f) l'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació;.  

g) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

comparació i causa. 
 

2.2.6. Competència i continguts lèxics 
 

Coneixement, selecció i ús de lèxic oral comú relatiu a: 
 

a) identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

b) activitats de la vida diària; 

c) família i amics; 

d) relacions humanes i socials; 

e) treball i ocupacions; 

f) educació i estudi; 

g) llengua i comunicació; 

h) temps lliure i oci; 

i) viatges i vacances; 

j) salut i cures físiques; 

k) compres i activitats comercials; 

l) alimentació i restauració; 

m) transport, béns i serveis; 

n) clima i entorn natural; 

o) tecnologies de la informació i la comunicació. 

2.2.7. Competència i continguts fonètic-fonològics 
 

Reconeixement, segons la intenció comunicativa, i producció de patrons 

sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú. 
 

2.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Aplica a la producció del text oral, tant monològic com a dialògic, 

els coneixements socioculturals i sociolingüístics adquirits, actuant 

amb la deguda propietat i respectant les normes de cortesia més 

freqüents en els contextos respectius i segons la modalitat 

discursiva, en un registre formal, neutre o informal encara que puga 

cometre errors de formulació. 

b) Coneix i sap aplicar les estratègies per a produir textos orals breus 

d'estructura simple i clara, utilitzant una sèrie de procediments 

bàsics per a reformular el missatge i reparar la comunicació encara 

que requerisca la col·laboració d'un interlocutor ben disposat. 
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c) Duu a terme les funcions bàsiques d'acord amb el propòsit 

comunicatiu, utilitzant els exponents més habituals d'aquestes 

funcions, i seguint els patrons discursius d'ús més freqüent en cada 

context. 

d) Maneja un repertori memoritzat de frases i fórmules per a 

comunicar-se amb senzillesa, amb pauses per a buscar expressions i 

organitzar o reestructurar el discurs, o reformular o aclarir el que ha 

dit sempre que compte amb la col·laboració d'un interlocutor ben 

disposat. 

e) Interactua de manera senzilla en intercanvis habituals breus i 

clarament estructurats, utilitzant fórmules o gestos simples per a 

prendre o mantindre el torn de paraula, encara que titubege i 

requerisca la col·laboració d'un interlocutor ben disposat. 

f) Utilitza estructures sintàctiques senzilles i empra els recursos de 

cohesió textual més habituals (connectors comuns) per a crear una 

seqüència lineal. 

g) Coneix i utilitza un repertori lèxic oral bàsic per a comunicar 

informació relativa a temes coneguts en situacions habituals i 

quotidianes, encara que cometa errors importants, o haja 

d'adaptar el missatge, recorrent a circumloquis i repeticions. 

h) Pronuncia de manera clara i intel·ligible, encara que resulte 

evident l'accent estranger, cometa errors de pronunciació sempre 

que no interrompen la comunicació, i els interlocutors hagen de 

sol·licitar repeticions. 
 

3. Activitats de comprensió de textos escrits 
 

3.1. Objectius 
 

a) Comprendre, amb l'ajuda de la imatge o marcadors clars que 

articulen el missatge, anuncis, cartells, rètols o avisos senzills, escrits 

amb claredat i d'estructura clara, que continguen instruccions, 

indicacions o una altra informació relativa al funcionament 

d'aparells o dispositius d'ús freqüent, la realització d'activitats 

quotidianes, o el seguiment de normes d'actuació i de seguretat en 

l'àmbit públic. 

b) Localitzar i extraure informació rellevant formulada de manera 

simple i clara en material escrit de caràcter quotidià (p. e. en 

anuncis, prospectes, catàlegs, guies, fullets, programes, menús o 

documents breus). 

c) Entendre informació específica essencial en pàgines Web i altres 

materials de referència o consulta, en qualsevol suport, clarament 

estructurats i sobre temes quotidians, sempre que es puga rellegir el 

text. 

d) Comprendre notes i correspondència personal en qualsevol format, 

i missatges en fòrums i blocs, en els quals es donen instruccions o 

indicacions; es transmet informació procedent de tercers; es parla 

d'un mateix; es descriuen persones, esdeveniments, objectes i llocs i 

es narren esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris 

sobre temes generals i quotidians. 

e) Extraure la informació essencial en correspondència formal en la 
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qual s'informa de manera clara i directa sobre assumptes del propi 

interès (p. e. confirmació d'una reserva, o una compra per Internet)..  

f) Comprendre el sentit general i la informació principal en notícies i 

articles periodístics breus, senzills i ben estructurats, sobre temes 

habituals i quotidians, sempre que continguen detalls predictibles, 

redactats en una varietat estàndard de la llengua i en un 

llenguatge senzill. 

g) Comprendre la línia argumental d'històries de ficció, relats, contes o 

novel·les curtes clarament estructurats, escrites en una varietat 

estàndard de la llengua i en un llenguatge senzill i directe, amb 

l'ajuda del diccionari. 
 

3.2. Competències i continguts 

3.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 

Coneixement, i aplicació a la comprensió del text escrit, dels 

aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

 

a. la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, 

oci, festivitats, horaris); 

b. condicions de vida (habitatge, entorn, estructura social); 

c. relacions interpersonals (familiars, generacionals, entre coneguts i 

desconeguts); 

d. cultura, costums, valors (institucions, tradicions, celebracions, 

cerimònies, manifestacions artístiques), convencions socials 

(fórmules de cortesia i tractament i pautes de comportament  

social). 
 

      3.2.2. Competència i continguts estratègics 
 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, 

control i reparació de la comprensió de textos escrits: 

a. mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i 

tema; 

b. identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a aquest; 

c. distinció de tipus de comprensió (p. e. sentit general, informació 

essencial, punts principals); 

d. formulació d'hipòtesi sobre contingut i context; 

e. inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, lingüístics i paralingüístics 

(suport, imatges...); 

f. reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous 

elements. 
        

       3.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Reconeixement de les següents funcions comunicatives mitjançant 

els seus exponents més comuns en la llengua escrita segons l'àmbit i 

el context comunicatius: 
 

a. iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú;  saludar, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, convidar, acceptar i declinar una invitació, 

agrair, atraure l'atenció, expressar condolença, felicitar, 
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interessar-se per algú o alguna cosa; lamentar, demanar 

disculpes; 

b. descripció de qualitats físiques de persones, objectes, llocs i 

activitats; 

c. narració d'esdeveniments passats, descripció de situacions 

presents, i expressió de successos futurs; 

d. petició i oferiment d'informació, indicacions i avisos; 

e. expressió de l'opinió, del coneixement i el desconeixement, 

l'acord i el desacord i el dubte; 

f. expressió del gust i la preferència, l’interès i el desinterès, la 

sorpresa, l'admiració, l'alegria o la felicitat, la satisfacció, l'estima 

o la simpatia, l'aprovació i la desaprovació. 
 

3.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Comprensió de models contextuals i patrons textuals comuns propis 

de la llengua escrita: 
 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, 

relacions, intenció comunicativa) i la situació (canal, lloc, 

temps); 

b) expectatives generades pel context: tipus, format i estructura 

textuals, varietat de llengua, registre i estil; tema, enfocament i 

contingut; selecció de patrons sintàctics, lèxics, i  

ortotipogràfics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro) gènere (p. 

e. correspondència > carta comercial); (macro) funció textual 

(exposició, descripció, narració), i estructura interna primària 

(inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al 

context). 
 

 3.2.5. Competència i continguts sintàctics 
 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques senzilles pròpies de la llengua escrita segons l'àmbit i 

context comunicatius per a expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca 

i valorativa,  i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 

origen, adreça, destinació, distància i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, 

freqüència) i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, 

posterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/ imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: 

papers semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre 

dels seus constituents); 

f) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació; 

g) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

comparació i causa. 
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3.2.6. Competència i continguts lèxics 

 

Comprensió de lèxic escrit d'ús comú relatiu a: 

a) identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

b) activitats de la vida diària; 

c) família i amics; 

d) relacions humanes i socials; 

e) treball i ocupacions; 

f) educació i estudi; 

g) llengua i comunicació; 

h) temps lliure i oci; 

i) viatges i vacances; 

j) salut i cures físiques; 

k) compres i activitats comercials; 

l) alimentació i restauració; 

m) transport, béns i serveis; 

n) clima i entorn natural; 

o) tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

      3.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 

Reconeixement i comprensió dels significats i intencions 

comunicatives associats als formats, patrons i elements gràfics, i 

convencions ortogràfiques, d'ús comú. 
 

3.3. Criteris d'avaluació.  

a) Coneix, i aplica a la comprensió del text, extraient claus per a 

interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns 

relatius a la comunicació escrita en la llengua  meta. 

b) Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la 

comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts i 

idees principals del text adaptant al mateix la modalitat i velocitat 

de lectura..  

c) Distingeix la funció o funcions comunicatives més rellevants del 

text i un repertori dels seus exponents més comuns, així com 

patrons discursius d'ús freqüent relatius a l'organització, 

desenvolupament i conclusió propis del text escrit segons el seu 

gènere i tipus. 

d) Coneix i aplica a la comprensió del text els constituents i 

l'organització d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la 

comunicació escrita. 

e) Comprèn lèxic escrit d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians, 

podent, a vegades, inferir del context i del context els significats 

d'algunes paraules i expressions que desconeix. 

f) Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, 

tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació d'ús freqüent. 
 

5. Activitats de producció i coproducció de textos escrits 

4.1. Objectius 
 

a) Completar un qüestionari amb informació personal breu i senzilla 

relativa a dades bàsiques, interessos, aficions o sobre activitats o 

procediments coneguts o de caràcter quotidià. 
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b) Escriure, en qualsevol suport, notes, anuncis, i missatges breus en 

els quals es transmet o sol·licita informació senzilla de caràcter 

immediat, relacionats amb activitats i situacions de la vida 

quotidiana del propi interès, respectant les convencions 

específiques d'aquest tipus de textos, i les normes de cortesia i, 

en el seu cas, de la etiqueta. 

c) Prendre notes senzilles durant una presentació sobre un tema 

d'interès personal i predictible sempre que el discurs es formule 

de manera simple, s'articule amb claredat, en una varietat 

estàndard de la llengua i l'interlocutor permeta temps per a 

prendre notes i/o fer aclariments. 

d) Escriure correspondència personal i participar en xats, fòrums i 

blocs, sobre temes quotidians en els quals demana i transmet 

informació; es respon, accepta o rebutja una invitació; es 

confirma un esdeveniment; s'expressa agraïment o disculpes; es 

narren històries breus; es descriuen persones, objectes, llocs i 

esdeveniments breument, respectant les convencions 

específiques de cada tipus de text i les normes de cortesia i, en 

el seu cas, de la etiqueta. 

e) Escriure textos breus i senzills en els quals es descriuen persones, 

objectes, llocs i activitats quotidianes; s'expliquen gustos i 

aficions; es descriuen experiències, plans i projectes, i es narren 

històries breus, utilitzant lèxic freqüent, estructures senzilles i 

connectors bàsics, respectant les convencions  ortogràfiques i de 

puntuació més elementals. 
 

4.2. Competències i continguts 
 

4.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

 

Coneixement, i aplicació a la producció i coproducció de textos escrits, 

dels aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 
 

a) la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, oci, 

festivitats, horaris); 

b) condicions de vida (habitatge, entorn, estructura social); 

c) relacions interpersonals (entre homes i dones, familiars, generacionals); 

d) cultura, costums i valors (institucions, tradicions, celebracions, 

cerimònies, manifestacions artístiques), 

e) convencions socials (fórmules de cortesia i tractament i pautes de 

comportament social). 
 

4.2.2. Competència i continguts estratègics 
 

Estratègies de planificació, execució, control i reparació de la producció i 

coproducció de textos escrits: 

a) activar esquemes mentals sobre l'estructura  de  l'activitat i el text 

específics (p. e. escriure una nota, un correu electrònic…); 

b) concebre el missatge amb claredat i distingint la seua idea o idees 

principals i la seua estructura  bàsica; 

c) adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i les 

característiques discursives adequades a cada cas; 

d) secundar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs 

(utilitzar llenguatge ‘prefabricat’, etc.); 
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e) localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús 

d'un diccionari o gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.); 

f) expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules 

de cada tipus de text; 

g) reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) 

o el missatge (fer concessions en el que realment li agradaria 

expressar), després de valorar les dificultats i els recursos disponibles; 

h) controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació. 
 

4.2.3. Competència i continguts funcionals 

 

Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua escrita segons l'àmbit i el context 

comunicatius: 

a) iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se; presentar a algú; saludar; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; convidar; acceptar i declinar una invitació; agrair; 

atraure l'atenció; expressar condolença; felicitar; interessar-se per 

algú o alguna cosa; lamentar; demanar disculpes; 

b) descripció de qualitats físiques i valoratives de persones, objectes, 

llocs i activitats; 

c) narració d'esdeveniments passats, descripció de situacions presents, 

i expressió de successos futurs; 

d) petició i oferiment d'informació, indicacions i avisos; 

e) expressió de l'opinió, del coneixement i el desconeixement, l'acord i 

el desacord i el dubte; 

f) expressió del gust i la preferència, l’interès i el desinterès, la sorpresa, 

l'admiració, l'alegria o la felicitat, la satisfacció, l'estima o la simpatia, 

l'aprovació i la desaprovació. 
 

4.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals comuns 

propis de la llengua escrita a la producció i coproducció del text: 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, relacions, 

intenció comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps); 

b) selecció de patrons i característiques textuals demandades pel 

context: tipus, format i estructura textuals; varietat de llengua, 

registre i estil; tema, enfocament i contingut; patrons sintàctics, 

lèxics, i ortotipogràfics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

correspondència > carta personal); (macro)funció textual 

(exposició, descripció, narració, exhortació, argumentació), i 

estructura interna primària (inici, desenvolupament, conclusió) i 

secundària (relacions oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i 

per referència al context). 

 

4.2.5. Competència i continguts sintàctics 

Reconeixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús d'estructures 

sintàctiques bàsiques pròpies de la llengua escrita segons l'àmbit i el 

context comunicatius per a expressar: 
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a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) 

i de les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

f) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació; 

g) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

comparació i causa. 
 

4.2.6. Competència i continguts lèxics 

 

Coneixement, selecció i ús de lèxic escrit d'ús comú relatiu a: 
 

a) identificació personal; 

b) habitatge, llar i entorn; 

c) activitats de la vida diària; 

d) família i amics; 

e) relacions humanes i socials; 

f) treball i ocupacions; 

g) educació i estudi; 

h) llengua i comunicació; 

i) temps lliure i oci; 

j) viatges i vacances; 

k) salut i cures físiques; 

l) compres i activitats comercials; 

m) alimentació i restauració; 

n) transport, béns i serveis; 

o) clima i entorn natural; 

p) tecnologies de la informació i la comunicació. 

 
 

4.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 
 

Reconeixement, segons la intenció comunicativa, i ús dels patrons gràfics i 

convencions ortogràfiques fonamentals. 
 

4.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Aplica a la producció i coproducció del text escrit els 

coneixements socioculturals i sociolingüístics adquirits, respectant 

les normes de cortesia més freqüents i ajustant el missatge al 

propòsit comunicatiu. 

b) Coneix i sap aplicar estratègies adequades per a elaborar textos 

escrits breus i d'estructura simple adaptats a contextos habituals, 

p. e. copiant models segons el gènere i tipus textual, o fent un 

guió o esquema per a organitzar la informació o les idees. 
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c) Duu a terme les funcions principals demandades pel propòsit 

comunicatiu, utilitzant els exponents més habituals d'aquestes 

funcions i els patrons discursius d'ús més freqüent per a organitzar 

el text escrit segons el seu gènere i tipus. 

d) Utilitza estructures sintàctiques bàsiques d'ús freqüent, i empra 

mecanismes simples de cohesió (connectors bàsics), enllaçant 

una sèrie d'elements breus, concrets i senzills per a crear una 

seqüència cohesionada i lineal. 

e) Utilitza un repertori lèxic escrit d'ús freqüent elemental per a 

comunicar informació breu, simple i directa en situacions 

habituals i quotidianes 

f) Utilitza, de manera adequada per a fer-se prou comprensible, els 

signes de puntuació elementals (p. e. punt, coma) i les regles 

ortogràfiques bàsiques (p. e. ús de majúscules i minúscules), així 

com les convencions formals més habituals de redacció  de 

textos  tant en suport paper com digital. 
 

6. Activitats de mediació. 
 

5.1. Objectius 
 

a) Transmetre oralment a tercers la idea general i els punts 

principals de la informació relativa a assumptes quotidians 

continguda en textos orals o escrits (p. e. instruccions o avisos, 

prospectes, fullets), sempre que aquests textos tinguen una 

estructura clara, estiguen articulats a una velocitat lenta i les 

condicions acústiques siguen bones o escrits en un llenguatge 

senzill, i presenten una varietat estàndard de la llengua no 

idiomàtica, encara que haja de simplificar el llenguatge. 

b) Interpretar en situacions quotidianes durant intercanvis breus i 

senzills, que puga preparar per endavant, amb amics i família (p. 

e. de compres, en el metge o en el banc), sempre puga 

demanar confirmació i aclariments segons ho necessite, i que els 

participants parlen a poc a poc, articulen amb claredat i facen 

pauses freqüents per a facilitar la interpretació. 

c) Mediar en situacions quotidianes (p. e. mentre es viatja, en hotels 

o restaurants), escoltant, comprenent i transmetent la informació 

principal, sempre puga demanar confirmació i aclariments 

segons ho necessite, i que el text s'articule lentament i amb 

claredat. 

d) Prendre notes breus, de manera esquemàtica, per a tercers, 

recollint informació rellevant de missatges (p. e. telefònics), 

anuncis o instruccions articulats amb claredat, a una velocitat 

lenta, sobre assumptes quotidians o coneguts. 

e) Resumir els punts principals de textos escrits senzills i breus sobre 

temes quotidians i habituals, utilitzant les paraules i l'ordenació 

del text original en els quals, encara que es comenten errors, el 

text és comprensible. 

f) Transmetre, de manera esquemàtica, per escrit la idea general i 

els punts principals de fragments breus d'informació relativa a 

assumptes quotidians continguts en textos orals o escrits (p. e. 

anuncis, instruccions, prospectes), sempre que els textos font 
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siguen breus, tinguen una estructura clara, estiguen articulats a 

una velocitat lenta o estiguen escrits en un llenguatge senzill, i 

presenten una varietat estàndard de la llengua no idiomàtica. 
 

5.2. Competència i continguts interculturals 
 

Reconeixement i aplicació dels coneixements, destreses i actituds 

interculturals que permeten dur a terme activitats de mediació en 

situacions quotidianes senzilles: coneixements culturals generals; 

consciència sociolingüística; observació; escolta; posada en relació; 

respecte. 
 

5.3. Criteris d'avaluació.  

a) Reconeix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de 

parlants corresponents, i les diferències i semblances més significatives 

que existeixen entre els costums, els usos, les actituds, les relacions i els 

valors que prevalen en les unes i les altres, i és capaç d'actuar en 

conseqüència sense cometre incorreccions greus en el seu 

comportament, encara que a vegades recórrega a l'estereotip. 

b) Identifica, aplicant les estratègies necessàries, la informació clau que 

deu transmetre, així com les intencions bàsiques d'emissors i receptors, 

encara que a vegades cometa errors i necessite ajuda. 

c) Interpreta les claus de comportament i comunicatives explícites que 

observa en els emissors o destinataris per a acomodar el seu discurs al 

registre i a les funcions requerides, encara que no sempre ho faça 

correctament. 

d) Pot mediar entre els participants recorrent a comparacions i 

connexions senzilles i directes amb allò que pensa que poden conèixer, 

encara que a vegades comenta errors i necessite ajuda. 

e) Recapta la informació important amb anterioritat per a tindre-la 

disponible i traslladar-la als destinataris. 

f) Repeteix o reformula el que s'ha dit de manera més senzilla per a aclarir 

o verificar que ha comprés el missatge als receptors. 

g) Fa preguntes simples per a obtindre la informació bàsica que necessita 

per a poder transmetre el missatge amb claredat i senzillesa. 
 

1. LLIBRES DE TEXT I SUPORT, MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 
 

Materials i recursos didàctics 

Es considera necessari utilitzar un llibre de text, perquè aquest és una eina de 

treball útil tant per al professor com per a l'alumne. En el cas d'aquest  últim, 

el llibre de text suposa un punt de suport i orientació en el seu aprenentatge 

ja que pot remetre's a ell constantment com a guia dels continguts del curs. 

L'elecció dels llibres de text ha estat basada en la voluntat d'aplicar un 

mètode comunicatiu i directe que s'adapte a les circumstàncies i al nivell 

dels alumnes. 

Ha de ser un mètode atractiu, motivador i, sobretot, oferir, tant a l'alumne 

com al professor, tots els materials de treball necessaris per a aconseguir els 

objectius establits. 

Com a mesura de foment de la lectura es considera necessari recomanar 

també uns textos que ajuden l'alumnat a orientar-se en el panorama 

editorial italià i alhora proporcionen una ocasió d'acostament a la 

producció literària italiana segons el nivell de coneixement de l'idioma. 
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Llibre de text 

Dieci A2. Libro dello studente. (Alma edizioni) 
 

Lectures recomanades 

Amb l'objectiu de fomentar la lectura entre els alumnes i l'ús de la 

biblioteca del centre, els docents aconsellaran als alumnes les lectures 

convenients per al seu nivell que podran adquirir o demanar utilitzant el 

servei de préstec. 
 

Material complementari 

S'utilitzarà també material elaborat pels professors i s'utilitzaran activitats 

diferents de les oferides pel llibre. A aquest efecte s'elaboraran materials 

orientats a millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumne, 

ajustant-se la seua elecció a les característiques, el ritme i les necessitats 

dels grups. 

L'elaboració i utilització d'aquests materials i activitats (textos, exercicis, 

jocs, diàlegs, preguntes, cançons, etc.) facilita una millor assimilació i 

trenca amb la monotonia inevitable que arriba a tindre l'estructura i 

l'enfocament d'un llibre de text. 

Al llarg d'aquests últims anys s'ha fet un esforç fruit del qual és l'actual arxiu 

informàtic en el qual es troba recollit i catalogat tot el material existent en 

el nostre departament, incloent els volums de narrativa, enciclopèdies, 

revistes, discos, cintes-àudio, vídeos didàctics, cds, pel·lícules i DVD. Tot 

això està a la disposició de l'alumnat per al seu ús i consulta. 

A continuació  assenyalem els diccionaris, manuals i altres textos que 

considerem de major utilitat. 
 

Diccionaris 

Devoto G.- Oli G.C. - Dizionario della Lingua Italiana (monolingue) - Le 

Monnier, Firenze  
Sabatini F. - Coletti V. - D.I.S.C. (monolingue) - Giunti, Firenze  

Tam L. - Dizionario Spagnolo-Italiano / Italino-Españoll (bilingue) Hoepli, 

Milano 

Zingarelli N. - Il Nuovo Zingarelli (monolingüe) - Zanichelli, Bologna 

  

Gramàtiques 

Carrera Díaz M. - Manual de gramática italiana - Ariel, Barcelona.  

Dardano M. e Trifone P. - La lingua italiana - Zanichelli, Bologna. 

Mezzadri M.- Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi - Guerra, 

Perugia  

Nocchi S. - Grammatica pratica della lingua italiana - Alma, Firenze. 

Patota G. – Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo- Garzanti, 

Novara Serianni L. - Italiano: grammatica, sintassi, dubbi - Garzanti, Torino. 

Tartaglione R. - Grammatica italiana - Alma, Firenze. Serianni, L. – Prima lezione 

di grammatica – Laterza, Bari 

A. Latino; M. Muscolino – Una grammatica italiana per tutti 1 e 2 – Edilingua, 

Roma 
 

2. Seqüenciació de continguts. 

Primer trimestre 

Continguts funcionals 

 Descriure i comprar roba dir la talla. 
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 Expressar dubtes. 

 Demanar el canvi d'un article; expressar gustos i opinions; donar 

consells. 

 Demanar una opinió; comparar. 

 Parlar de records de la infància descriure hàbits del passat descriure 

situacions. 

 Declarar-se a favor o en contra d'alguna cosa descriure l'aspecte físic 

de les persones parlar del caràcter d'una persona; comparar persones. 

 Analitzar la psicologia de les persones demanar una mica de manera 

formal. 

 Formular hipòtesi proposar alguna cosa a algú expressar desitjos. 

 Preguntar quant dura un viatge preguntar el preu. 

 Acceptar propostes informar-se d'alguna cosa. 

 

continguts sintàctics 

 Verbs. 

 Verbs piacere, fare, sapere; 

 Verbs pronominals: farcela, andarsene, volerci; 

 Imperatiu (2ª persona singular); 

 Imperfecte: formes i usos pretèrit; 

 Perfecte i imperfecte; 

 Pretèrit perfecte de cominciare i finire; 

 Formes i usos del condicional simple. 

 Pronoms indirectes. 

 Indefinits: troppo, qualcuno, nessuno. 

 Demostratius: questo/quello comparatius. 

 Pronom ci amb ús locatiu doble negació: né... Né comparatiu: più... Di 

/ che. 

 

continguts lèxics 

 Els colors. 

 Expressions de temps amb pretèrit perfecte i imperfecte. 

 Noms alterats acabats en -ino i -one. 

 Falsos alterats. 

 Adjectiu bello. 

 

Segon trimestre 
 

continguts funcionals 

 Descriure símptomes i problemes de salut . 

 Confirmar una possibilitat. 

 Donar consells i instruccions sobre la salut. 

 Donar consells sobre activitats esportives.  

 Parlar de la relació amb els esports.  

 Intentar convèncer a algú. 

 Parlar del futur. 

 Expressar desig i intenció proposar alguna cosa a algú. 

 Acceptar o rebutjar propostes. 

 Formular propostes alternatives. 

 Motivar el rebuig a una proposta. 

 Concertar cites. 
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 continguts sintàctics 

 Verbs: 

 imperatiu (Lei e voi) 

 imperatiu negatiu (Lei e voi)  

 futur simple metterci 

 perífrasi: stare + gerundi 

 Posició del pronom amb els imperatius (Lei)  

 Comparatiu i superlatiu de buono i bene pronoms la i li 

 Pronoms directes + avere (ce l’ho)  

 Concordança participi passat + pronoms directes 

 Adverbis: già / non... ancora 

 Pronoms directes i indirectes + verb infinitiu (posició)  

 Pronoms relatius: che i cui 

 

continguts lèxics 

 noms acabats en -tore i -ista  

 alguns noms amb plural irregular 

 bisogna 

 tranne 

 
 

Tercer  trimestre 

 

continguts funcionals 

 Donar consells. 

 Interactuar en xarxes socials expressar necessitats. 

 Parlar de menjar i hàbits alimentosos comentar sabors. 

 Expressar opinions disculpar-se. 

 Començar una narració convidar a narrar esdeveniments. 

 Descriure el que passa en un moment determinat demostrar 

curiositat i interès cap al narrador, estimular la conversa. 

 Expressar desacord descriure un pis. 

 Expressar desig i necessitat;  argumentar a favor o en contra 

d'alguna cosa; fer comparacions. 

 

continguts sintàctics 

 

Verbs: 

 Imperatiu irregular (tu)  

 Imperatiu negatiu (tu) 

 Imperatiu: posició del pronom (tu) 

 Pretèrit perfecte de volere, dovere, potere  

 Perífrasi: stare per + infinitiu 

 Conjuncions: però, quindi, perché, mentre, quando quello che 
 

continguts lèxics 

 verb servire  

 mentre / durante  

 magari 
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4. Activitats complementàries 

 

PROGRAMACIÓ DE NIVELL INTERMEDI B1                                                                             

Els ensenyaments de NIVELL INTERMEDI B1 tenen per objecte capacitar a 

l'alumnat per a desembolicar-se en la majoria de les situacions que poden 

sorgir quan viatja  per llocs en els quals s'utilitza l'idioma; en l'establiment i 

manteniment de relacions personals i socials amb usuaris d'altres llengües, 

tant cara a cara com a través de mitjans tècnics; i en entorns educatius i 

ocupacionals en els quals es produeixen senzills intercanvis de caràcter 

factual. 

A aquest efecte, l'alumnat haurà d'adquirir les competències que li 

permeten utilitzar l'idioma amb certa flexibilitat, relativa facilitat i raonable 

correcció en situacions quotidianes i menys habituals en els àmbits 

personal, públic, educatiu i ocupacional, per a comprendre, produir, 

coproduir i processar textos orals i escrits breus o d'extensió mitjana, en un 

registre formal, informal o neutre i en una varietat estàndard de la llengua, 

que versen sobre assumptes personals i quotidians o aspectes concrets de 

temes generals, d'actualitat o d'interès personal, i que continguen 

estructures senzilles i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic. 

 

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

Una vegada adquirides les competències corresponents al Nivell Intermedi 

B1, l'alumnat serà capaç de: 
 

a) Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts 

principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds explícites 

de  els parlants en textos orals breus o d'extensió mitjana, ben 

estructurats, clarament articulats a velocitat lenta o mitjana i 

transmesos de viva veu o per mitjans tècnics en una varietat 

estàndard de la llengua, que tracten d'assumptes quotidians o 

coneguts, o sobre temes generals, o d'actualitat, relacionats amb les 

seues experiències i interessos, i sempre que les condicions 

acústiques siguen bones, es puga tornar a escoltar el que s'ha dit i es 

puguen confirmar alguns detalls. 

b) Produir i coproduir, tant en comunicació cara a cara com a través 

de mitjans tècnics, textos orals breus o de mitja extensió, ben 

organitzats i adequats al context, sobre assumptes quotidians, de 

caràcter habitual o d’interès personal, i desembolicar-se amb una 

correcció i fluïdesa suficients per a mantindre la línia del discurs, amb 

una pronunciació clarament intel·ligible, encara que a vegades 

resulten evidents l'accent estranger, les pauses per a realitzar una 

planificació sintàctica i lèxica, o reformular el que s'ha dit o corregir 

errors quan l'interlocutor indica que hi ha un problema, i siga 

necessària certa cooperació d'aquell per a mantindre la interacció. 

c) Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts 

principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds explícites 

de l'autor en textos escrits breus o de mitja extensió, clars i ben 

organitzats, en llengua estàndard i sobre assumptes quotidians, 

aspectes concrets de temes generals, de caràcter habitual, 

d'actualitat, o d’interès personal. 
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d) Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits breus 

o d'extensió mitjana, senzills i clarament organitzats, adequats al 

context (destinatari, situació i propòsit comunicatiu), sobre 

assumptes quotidians, de caràcter habitual o d’interès personal, 

utilitzant amb raonable correcció un repertori lèxic i estructural 

habitual relacionat amb les situacions més predictibles i els recursos 

bàsics de cohesió textual, i respectant les convencions ortogràfiques 

i de puntuació fonamentals. 

e) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en 

situacions de caràcter habitual en les quals es produeixen senzills 

intercanvis d'informació relacionats amb assumptes quotidians o 

d’interès personal. 
 

1. Activitats de comprensió de textos orals 

1.1. Objectius 
 

a) Comprendre amb suficient detall anuncis i missatges que continguen 

instruccions, indicacions o una altra informació, donades cara a cara o 

per mitjans tècnics, relatives al funcionament d'aparells o dispositius d'ús 

freqüent, la realització d'activitats quotidianes, o el seguiment de 

normes d'actuació i de seguretat en els àmbits públic, educatiu i 

ocupacional. 

b) Comprendre la intenció i el sentit generals, i els aspectes importants, de 

declaracions breus i articulades amb claredat, en llenguatge 

estàndard i a velocitat normal (p. e. durant una celebració privada, o 

una cerimònia pública). 

c) Comprendre les idees principals i detalls rellevants de presentacions, 

xarrades o conferències breus i senzilles que versen sobre temes 

coneguts, d’interès personal o de la pròpia especialitat, sempre que el 

discurs estiga articulat de manera clara i en una varietat estàndard de 

la llengua. 

d) Entendre, en transaccions i gestions quotidianes i menys habituals, 

l'exposició de  un problema o la sol·licitud d'informació respecte de la 

mateixa (p. e. en el cas d'una reclamació), sempre que es puga 

demanar confirmació sobre alguns detalls. 

e) Comprendre el sentit general, les idees principals i detalls rellevants 

d'una conversa o discussió informal que té lloc en la seua presència, 

sempre que el tema resulte conegut, i el discurs estiga articulat amb 

claredat i en una varietat estàndard de la llengua. 

f) Comprendre, en una conversa o discussió informal en la qual participa, 

tant de viva veu com per mitjans tècnics, descripcions i narracions 

sobre assumptes pràctics de la vida diària, i informació específica 

rellevant sobre temes generals, d'actualitat, o d’interès personal, i 

captar sentiments com la sorpresa, l’interès o la indiferència, sempre 

que no hi haja interferències acústiques i que els interlocutors parlen 

amb claredat, a poc a poc i directament, eviten un ús molt idiomàtic 

de la llengua, i estiguen disposats a repetir o reformular el que s'ha dit..  

g) Identificar els punts principals i detalls rellevants d'una conversa formal 

o debat que es presencia, breu o de duració mitjana, i entre dues o 

més interlocutors, sobre temes generals, coneguts, d'actualitat, o del 

propi interès, sempre que les condicions acústiques siguen bones, que 

el discurs estiga ben estructurat i articulat amb claredat, en una 
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varietat de llengua estàndard, i que no es faça un ús molt idiomàtic o 

especialitzat de la llengua. 

h) Comprendre, en una conversa formal en la qual es participa, en l'àmbit 

públic, acadèmic o ocupacional, i independentment del canal, gran 

part del que es diu sobre activitats i procediments quotidians, i menys 

habituals si està relacionat amb el propi camp d'especialització, 

sempre que els interlocutors eviten un ús molt idiomàtic de la llengua i 

pronuncien amb claredat,  i quan es puguen plantejar preguntes per a 

comprovar que s'ha comprés el que l'interlocutor ha volgut dir i 

aconseguir aclariments sobre alguns detalls. 

i) Comprendre les idees principals de programes de ràdio o televisió, com 

ara anuncis publicitaris, butlletins informatius, entrevistes, reportatges, o 

documentals, que tracten temes quotidians, generals, d'actualitat, 

d’interès personal o de la pròpia especialitat, quan s'articulen de forma 

relativament lenta i clara. 

j) Comprendre moltes pel·lícules, sèries i programes d'entreteniment que 

s'articulen amb claredat i en un llenguatge senzill, en una varietat 

estàndard de la llengua, i en els quals els elements visuals i l'acció 

condueixen gran part de l'argument. 

 

 

1.2. Competències i continguts 

1.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

Coneixement i aplicació a la comprensió del text dels aspectes 

socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

a. la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, 

oci, festivitats, horaris); 

b. condicions de vida (habitatge, entorn, estructura social); 

c. relacions interpersonals (familiars, generacionals, entre coneguts 

i desconeguts); 

d. kinésica i proxémica (postures, gestos, expressions facials, ús de  

la veu, contacte visual i físic); 

e. cultura, costums i valors (institucions, tradicions, celebracions, 

cerimònies, manifestacions artístiques), 

f. convencions socials (fórmules de cortesia i tractament i pautes 

de comportament social). 

 

      1.2.2. Competència i continguts estratègics 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la comprensió de textos orals: 

a) mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema; 

b) identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a aquest; 

c) distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, 

punts principals, detalls rellevants); 

d) formulació d'hipòtesi sobre contingut i context; 

e) inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, lingüístics i paralingüístics; 

f) comprovació d'hipòtesi: ajust de les claus d'inferència amb els 

esquemes de partida; 

g) reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous elements. 
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     1.2.3. Competència i continguts funcionals 

 

Comprensió de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns, segons l'àmbit i el context comunicatius, en la 

llengua oral: 

a. iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú, saludar, donar la benvinguda, 

acomiadar-se,convidar; acceptar i declinar una invitació, agrair, 

atraure l'atenció, expressar condolença, felicitar, interessar-se per algú 

o alguna cosa, lamentar, demanar disculpes; 

b) descripció de qualitats físiques i valoratives de persones, objectes, llocs i 

activitats; 

c) narració d'esdeveniments passats, descripció de situacions presents i 

expressió de successos futurs; 

d) petició i oferiment d'informació, indicacions, advertiments i avisos; 

e) formulació de consells, suggeriments i oferiments; 

f) expressió de l'opinió, el coneixement i el desconeixement, l'acord i el 

desacord, el dubte i la hipòtesi; 

g) expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la promesa, 

l'ordre, el permís i la prohibició; 

h) expressió del gust i la preferència, l’interès i el desinterès, la sorpresa, 

l'admiració, l'alegria o la felicitat, la satisfacció, l'estima o la simpatia, 

l'aprovació i la desaprovació, la decepció, el disgust, el dolor, el dubte, 

l'esperança, el temor, i la tristesa. 

 

1.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Coneixement i comprensió de models contextuals i patrons textuals 

comuns propis de la llengua oral monològica i dialògica: 
 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, relacions, 

intenció comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps); 

b) expectatives generades pel context: tipus, format i estructura 

textuals; varietat de llengua, registre i estil; tema, enfocament i 

contingut; patrons sintàctics, lèxics, i fonètic-fonològics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro) gènere (p. e. 

conversa > conversa formal); (macro) funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques contextuals i per referència al 

context). 

 

1.2.5. Competència i continguts sintàctics 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques senzilles pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit i context 

comunicatius, per a expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 

origen, adreça, destinació, distància, i disposició); 
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c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, 

freqüència) i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, 

posterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, 

probabilitat) i deóntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

concessió, comparació, condició, causa, finalitat, resultat, i 

correlació. 

 

1.2.6. Competència i continguts lèxics 
 

Comprensió de lèxic oral d'ús comú relatiu a: 

a) identificació personal; 

b) habitatge, llar i entorn; 

c) activitats de la vida diària; 

d) família i amics; 

e) relacions humanes i socials; 

f) treball i ocupacions; 

g) educació i estudi; 

h) llengua i comunicació; 

i) temps lliure i oci; 

j) viatges i vacances; 

k) salut i cures físiques; 

l) compres i activitats comercials; 

m) alimentació i restauració; 

n) transport, béns i serveis; 

o) clima i entorn natural; 

p) tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

1.2.7. Competència i continguts fonètics-fonològics 
 

Percepció dels patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú, 

i comprensió dels significats i intencions comunicatives generals associats a 

aquests. 
 

1.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Coneix, i aplica a la comprensió del text, extraient claus per a 

interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns 

relatius a la vida quotidiana, condicions de vida, relacions 

interpersonals, kinèsica i proxèmica, costums i valors, i convencions 

socials de les cultures en les quals s'usa l'idioma. 

b) Sap aplicar les estratègies més adequades en  cada cas per a la  

comprensió de sentit general, la informació essencial, els punts i 
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idees principals i els detalls més rellevants del text. 

c) Distingeix la funció o funcions comunicatives més rellevants del 

text i un repertori comú dels seus exponents, així com patrons 

discursius bàsics relatius a l'organització textual. 

d) Aplica a la comprensió del text els coneixements sobre els 

constituents i l'organització de patrons sintàctics d'ús freqüent en 

la comunicació oral. 

e) Reconeix sense dificultat lèxic oral d'ús freqüent relatiu a 

assumptes quotidians, de caràcter general, o relacionats amb els 

propis interessos, i pot inferir del context i del cotext, generalment 

de manera correcta, els significats d'algunes paraules i expressions 

que desconeix. 

f) Discrimina els patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús 

comú i reconeix les intencions comunicatives i els significats 

generalment associats a aquests. 

 
 

2. Activitats de producció i coproducció de textos orals 

 

2.1. Objectius 

 

a) Fer declaracions públiques breus i assajades, sobre un tema quotidià 

dins del propi camp o d’interès personal, que són clarament 

intel·ligibles malgrat anar acompanyades d'un accent i entonació 

inconfusiblement estrangers. 

b) Fer presentacions preparades, breus o d'extensió mitjana, ben 

estructurades, i amb suport visual (gràfics, fotografies, transparències, 

o diapositives), sobre un tema general, o del propi interès o 

especialitat, amb la suficient claredat com perquè es puga seguir 

sense dificultat la major part del temps i les idees principals del qual 

estiguen explicades amb una raonable precisió, així com respondre a 

preguntes complementàries breus i senzilles dels oïdors sobre el 

contingut del presentat, encara que pot ser que haja de demanar 

que li les repetisquen si es parla amb rapidesa. 

c) Desembolicar-se en transaccions comunes de la vida quotidiana com 

són els viatges, l'allotjament, els menjars i les compres, així com 

enfrontar-se a situacions menys habituals i explicar el motiu d'un 

problema (p. e. per a fer una reclamació, o realitzar una gestió 

administrativa de rutina), intercanviant, comprovant i confirmant 

informació amb el degut detall, plantejant els propis raonaments i 

punts de vista amb claredat, i seguint les convencions socioculturals 

que demanda el context específic. 

d) Participar amb eficàcia en converses informals, cara a cara o per 

telèfon o altres mitjans tècnics, sobre temes quotidians, d’interès 

personal o pertinents per a la vida diària (p. e. família, aficions, treball, 

viatges, o fets d'actualitat),  en les quals es descriuen amb cert detall 

fets, experiències, sentiments i reaccions, somnis, esperances i 

ambicions, i es respon adequadament a sentiments com la sorpresa, 

l’interès o la indiferència; es conten històries, així com l'argument de 

llibres i pel·lícules, indicant les pròpies reaccions; s'ofereixen i demanen 

opinions personals; es fan comprensibles les pròpies opinions o 
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reaccions respecte a les solucions possibles de problemes o qüestions 

pràctiques, i es convida a uns altres a expressar els seus punts de vista 

sobre la forma de conducta; s'expressen amb amabilitat creences, 

acords i desacords, i s'expliquen i justifiquen de manera senzilla 

opinions i plans. 

e) Prendre la iniciativa en entrevistes o consultes (per exemple, per a 

plantejar un nou tema), encara que es depenga molt de 

l'entrevistador durant la interacció, i utilitzar un qüestionari preparat 

per a realitzar una entrevista estructurada, amb algunes preguntes 

complementàries. 

f) Prendre part en converses i discussions formals habituals, en situacions 

predictibles en els àmbits públic, educatiu i ocupacional, sobre temes 

quotidians i que suposen un intercanvi d'informació sobre fets concrets 

o en les quals es donen instruccions o solucions a problemes pràctics, i 

plantejar en elles un punt de vista amb claredat, oferint breus 

raonaments i explicacions d'opinions, plans i accions, i reaccionat de 

manera senzilla davant els comentaris dels interlocutors, sempre que 

puga demanar que es repetisquen, aclarisquen o elaboren els punts 

clau si és necessari. 
 

2.2. Competències i continguts 

2.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

Coneixement, i aplicació a la producció i coproducció del text oral, dels 

aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

a) la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de 

treball, oci, festivitats, horaris); 

b) condicions de vida (habitatge, entorn, estructura social); 

c) relacions interpersonals (familiars, generacionals, entre 

coneguts i desconeguts); 

d) kinèsica i proxèmica (postures, gestos, expressions facials, ús 

de  la veu, contacte visual i físic); 

e) cultura, costums i valors (institucions, tradicions, celebracions, 

cerimònies, manifestacions artístiques), 

f) convencions socials (fórmules de cortesia i tractament i 

pautes de comportament social). 

2.2.2. Competència i continguts estratègics 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la producció i coproducció de textos orals: 

a) activar esquemes mentals sobre l'estructura de l'activitat i el text 

específics (p. e. presentació, o transacció); 

b) identificar el buit d'informació i opinió i valorar el que pot donar-se per 

descomptat; 

c) concebre el missatge amb claredat i distingint la seua idea o idees 

principals i la seua estructura bàsica; 

d) adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i les 

característiques discursives adequades a cada cas; 

e) secundar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs (utilitzar 

llenguatge ‘prefabricat’, etc.); 

f) expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo 

adequadament i ajustant-se als models i fórmules de cada tipus de 

text; 
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g) reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el 

missatge (fer concessions en el que realment es voldria expressar), 

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles; 

h) compensar les manques lingüístiques mitjançant procediments 

lingüístics (p. e. modificar paraules de significat semblant, o definir o 

parafrasejar un terme o expressió), paralingüístics o paratextuals (p. e. 

demanar ajuda; assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions 

que aclareixen el significat; usar llenguatge corporal culturalment 

pertinent (gestos, expressions facials, postures, contacte visual o 

corporal, proxèmica), o usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques 

convencionals); 

i) controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació. 

2.2.3. Competència i continguts funcionals 

Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua oral, segons l'àmbit i el context 

comunicatius: 

a) iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú, saludar, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, convidar, acceptar i declinar una invitació, 

agrair, atraure l'atenció, expressar condolença,  felicitar,  

interessar-se per algú o alguna cosa,  lamentar, demanar 

disculpes; 

b) descripció de qualitats físiques i valoratives de persones, 

objectes, llocs i activitats; 

c) narració d'esdeveniments passats, descripció de situacions 

presents, i expressió de successos futurs; 

d) petició i oferiment d'informació, indicacions, advertiments i 

avisos; 

e) formulació de consells, suggeriments i oferiments; 

f) expressió de l'opinió, el coneixement i el desconeixement, l'acord 

i el desacord, el dubte i la hipòtesi; 

g) expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la 

promesa, l'ordre, el permís i la prohibició; 

h) expressió del gust i la preferència, l’interès i el desinterès, la 

sorpresa, l'admiració, l'alegria o la felicitat, la satisfacció, l'estima 

o la simpatia, l'aprovació i la desaprovació, la decepció, el 

disgust, el dolor, el dubte, l'esperança, el temor i la tristesa. 
 

2.2.4. Competència i continguts discursius 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals comuns 

propis de la llengua oral a la producció de textos monològics i dialògics: 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, relacions, 

intenció comunicativa) i la situació (canal, lloc, temps); 

b) selecció de patrons i característiques textuals demandades pel 

context: tipus, format i estructura textuals; varietat de llengua, 

registre i estil; tema, enfocament i contingut; patrons sintàctics, 

lèxics i fonètic-fonològics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

conversa > conversa informal); (macro)funció textual (exposició, 
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descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al 

context). 

2.2.5. Competència i continguts sintàctics 

Coneixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús d'estructures 

sintàctiques senzilles pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit i el context 

comunicatius, per a expressar: 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 

origen, adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, 

freqüència) i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, 

posterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, 

probabilitat) i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

concessió, comparació, condició, causa, finalitat, resultat i 

correlació. 

 

2.2.6. Competència i continguts lèxics 
 

Coneixement, selecció i ús de lèxic oral comú relatiu a: 

a) identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

b) activitats de la vida diària; família i amics; 

c) relacions humanes i socials; 

d) treball i ocupacions; 

e) educació i estudi; 

f) llengua i comunicació; 

g) temps lliure i oci; 

h) viatges i vacances; 

i) salut i cures físiques; 

j) compres i activitats comercials; 

k) alimentació i restauració; 

l) transport, béns i serveis; 

m) clima i entorn natural; 

n) tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

2.2.7. Competència i continguts fonètic-fonològics 

 

Selecció, segons la intenció comunicativa, i producció de patrons sonors, 

accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú. 
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2.3. Criteris d'avaluació.  

a) Aplica a la producció del text oral, tant monològic com a 

dialògic, els coneixements socioculturals i sociolingüístics 

adquirits, actuant amb la deguda propietat i respectant les 

normes de cortesia més freqüents en els contextos respectius i 

segons la modalitat discursiva, en un registre formal, neutre o 

informal. 

b) Coneix i sap aplicar adequadament les estratègies per a 

produir textos orals breus o de mitja extensió, coherents i 

d'estructura simple i clara, utilitzant una sèrie de procediments 

senzills per a adaptar o reformular el missatge, i reparar la 

comunicació. 

c) Duu a terme les funcions principals demandades pel propòsit 

comunicatiu, utilitzant adequadament els exponents més 

habituals d'aquestes funcions, i seguint els patrons discursius 

d'ús més freqüent en cada context. 

d) Maneja un repertori memoritzat de frases i fórmules per a 

comunicar-se amb una fluïdesa acceptable, amb pauses per 

a buscar expressions i organitzar o reestructurar el discurs, o 

reformular o aclarir el que ha dit. 

e) Interactua de manera senzilla en intercanvis clarament 

estructurats, utilitzant fórmules o gestos simples per a prendre o 

mantindre el torn de paraula, encara que a vegades botiga a 

concentrar-se en la pròpia producció dificultant la 

participació de l'interlocutor, o mostre algun titubeig a l'hora 

d'intervindre quan l'interlocutor acapara la comunicació. 

f) Utilitza amb la deguda correcció i flexibilitat estructures 

sintàctiques d'ús freqüent segons el context comunicatiu, i 

empra en general adequadament els recursos de cohesió 

textual més comunes (entonació, repetició lèxica, el·lipsi, dixi 

personal, espacial i temporal, marcadors discursius i 

conversacionals, i connectors comuns), enllaçant una sèrie 

d'elements breus, concrets i senzills per a crear una seqüència 

cohesionada i lineal. 

g) Coneix i utilitza adequadament un repertori lèxic oral suficient 

per a comunicar informació relativa a temes coneguts, 

generals, d'actualitat, o relacionats  amb els propis interessos 

en situacions habituals i quotidianes, encara que encara 

cometa errors importants, o haja d'adaptar el missatge, quan 

les demandes comunicatives són més complexes, o quan 

aborda temes i situacions poc freqüents en situacions menys 

corrents, recorrent en aquest cas a circumloquis i repeticions. 

h) Pronuncia i entona de manera clara i intel·ligible, encara que 

resulte evident l'accent estranger, o cometa errors de 

pronunciació sempre que no interrompen la comunicació, i 

els interlocutors hagen de sol·licitar repeticions de tant en tant. 

 

3. Activitats de comprensió de textos escrits. 

3.1. Objectius 

a) Comprendre amb suficient detall, amb l'ajuda de la imatge o 

marcadors clars que articulen el missatge, anuncis, cartells, rètols o 
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avisos senzills i escrits amb claredat, que continguen instruccions, 

indicacions o una altra informació relativa al funcionament d'aparells o 

dispositius d'ús freqüent, la realització d'activitats quotidianes, o el 

seguiment de normes d'actuació i de seguretat en els àmbits públic, 

educatiu i ocupacional. 

b) Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant formulada de 

manera simple i clara en material escrit de caràcter quotidià, o 

relacionada amb assumptes d’interès personal, educatiu o 

ocupacional, p. e. en anuncis, prospectes, catàlegs, guies, fullets, 

programes, o documents oficials breus. 

c) Entendre informació específica essencial en pàgines Web i altres 

materials de referència o consulta, en qualsevol suport, clarament 

estructurats i sobre temes generals d’interès personal, acadèmic o 

ocupacional, sempre que es puguen rellegir les seccions difícils. 

d) Comprendre notes i correspondència personal en qualsevol format, i 

missatges en fòrums i blocs, en els quals es donen instruccions o 

indicacions; es transmet informació procedent de tercers; es parla d'un 

mateix; es descriuen persones, esdeveniments, objectes i llocs; es 

narren esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i 

s'expressen de manera senzilla sentiments, desitjos i opinions sobre 

temes generals, coneguts o d’interès personal. 

e) Comprendre informació rellevant en correspondència formal 

d'institucions públiques o entitats privades com a centres d'estudis, 

empreses o companyies de serveis en la qual s'informa d'assumptes del 

propi interès (p. e. en relació amb una oferta de treball, o una compra 

per Internet)..  

f) Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees 

significatives i algun detall rellevant en notícies i articles periodístics 

senzills i ben estructurats, breus o d'extensió mitjana, sobre temes 

quotidians, d'actualitat o del propi interès, i redactats en una variant 

estàndard de la llengua, en un llenguatge no gaire idiomàtic o 

especialitzat. 

g) Comprendre sense dificultat la línia argumental d'històries de ficció, 

relats,  contes o novel·les curtes clarament estructurats, escrits en una 

varietat estàndard de la llengua i en un llenguatge senzill, directe i no 

gaire literari, i fer-se una idea clara del caràcter dels diferents 

personatges i les seues relacions, si estan descrits de manera senzilla i 

amb detalls explícits suficients. 
 

3.2. Competències i continguts 

3.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

Coneixement, i aplicació a la comprensió del text escrit, dels aspectes 

socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

a. la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, 

oci, festivitats, horaris); 

b. condicions de vida (habitatge, entorn, estructura social); 

c. relacions interpersonals (familiars, generacionals, entre coneguts 

i desconeguts); 

d. cultura, costums i valors (institucions, tradicions, celebracions, 

cerimònies, manifestacions artístiques), 

e. convencions socials (fórmules de cortesia i tractament i pautes 
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de comportament social). 
 

3.2.2. Competència i continguts estratègics 

 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la comprensió de textos escrits: 
 

a) mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema; 

b) identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a aquest; 

c) distinció de tipus de comprensió (p. e. sentit general, informació 

essencial, punts principals); 

d) formulació d'hipòtesi sobre contingut i context; 

e) inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, lingüístics i paralingüístics (suport, 

imatges…); 

f) reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous elements. 

 

3.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Reconeixement de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua escrita segons l'àmbit i el context 

comunicatius: 
 

a. iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se, presentar a algú, saludar, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, convidar, acceptar i declinar una invitació, agrair, 

atraure l'atenció, expressar condolença, felicitar, interessar-se per 

algú o alguna cosa, lamentar, demanar disculpes; 

b) descripció de qualitats físiques i valoratives de persones, objectes, 

llocs i activitats; 

c) narració d'esdeveniments passats, descripció de situacions presents 

i expressió de successos futurs; 

d) petició i oferiment d'informació, indicacions, advertiments i avisos; 

e) formulació de consells, suggeriments i oferiments. 

f) expressió de l'opinió, el coneixement i el desconeixement, l'acord i 

el desacord, el dubte i la hipòtesi; 

g) expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la 

promesa, l'ordre, el permís i la prohibició; 

h) expressió del gust i la preferència, l’interès i el desinterès, la 

sorpresa, l'admiració, l'alegria o la felicitat, la satisfacció, l'estima o 

la simpatia, l'aprovació i la desaprovació, la decepció, el disgust, el 

dolor, el dubte, l'esperança, el temor i la tristesa. 

 

3.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Comprensió de models contextuals i patrons textuals comuns propis de la 

llengua escrita: 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, 

relacions, intenció comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps); 

b) expectatives generades pel context: tipus, format i estructura 

textuals; varietat de llengua, registre i estil; tema, enfocament i 

contingut; selecció de patrons sintàctics, lèxics i ortotipográfics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 



55 

 

 

correspondència 

d) carta comercial); (macro)funció textual (exposició, descripció, 

narració, exhortació, argumentació), i estructura interna primària 

(inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al 

context). 

 

3.2.5. Competència i continguts sintàctics 

 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques senzilles pròpies de la llengua escrita segons l'àmbit i context 

comunicatius per a expressar: 

a. l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) i 

les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, habitual, 

prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, probabilitat) 

i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, concessió, 

comparació, condició, causa, finalitat, resultat i correlació. 

 

3.2.6. Competència i continguts lèxics 

 

Comprensió de lèxic escrit d'ús comú relatiu a: 

 

a) identificació personal; 

b) habitatge, llar i entorn; 

c) activitats de la vida diària; 

d) família i amics; 

e) relacions humanes i socials; 

f) treball i ocupacions; 

g) educació i estudi; 

h) llengua i comunicació; 

i) temps lliure i oci; 

j) viatges i vacances; 

k) salut i cures físiques; 

l) compres i activitats comercials; 

m) alimentació i restauració; 

n) transport, béns i serveis; 

o) clima i entorn natural; 

p) tecnologies de la informació i la comunicació. 
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3.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 

Reconeixement i comprensió dels significats i intencions comunicatives 

associats als formats, patrons i elements gràfics, i convencions ortogràfiques, 

d'ús comú. 

3.2. Criteris d'avaluació.  

a) Coneix, i aplica a la comprensió del text, extraient claus per a 

interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns 

relatius a la comunicació escrita en les cultures en les quals s'usa 

l'idioma. 

b) Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la 

comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts i 

idees principals i els detalls més rellevants del text, adaptant al 

mateix la modalitat i velocitat de lectura. 

c) Distingeix la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i 

un repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons 

discursius d'ús freqüent relatius a l'organització, desenvolupament i 

conclusió propis del text escrit segons el seu gènere i tipus. 

d) Coneix els constituents i l'organització d'estructures sintàctiques d'ús 

freqüent en la comunicació escrita, segons el gènere i tipus textual, i 

comprèn les intencions comunicatives generalment associades a 

aquests. 

e) Comprèn lèxic escrit d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i a 

temes generals o relacionats amb els seus interessos personals, 

educatius o ocupacionals, i pot, generalment de manera correcta, 

inferir del context i del cotext els significats d'algunes paraules i 

expressions que desconeix. 

f) Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, 

tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació d'ús comú, així com 

abreviatures i símbols d'ús freqüent. 
 

4. Activitats de producció i coproducció de textos escrits. 
 

4.1. Objectius 

a) Completar un qüestionari amb informació personal breu i senzilla 

relativa a dades bàsiques, interessos, aficions, formació o experiència 

professional, o sobre preferències, gustos o opinions sobre productes, 

serveis, activitats o procediments coneguts o de caràcter quotidià. 

b) Escriure, en un format convencional i en qualsevol suport, un currículum 

vitae breu, senzill i ben estructurat, en el qual s'assenyalen els aspectes 

importants de manera esquemàtica i en el qual s'inclou la informació 

que es considera rellevant en relació amb el propòsit i destinatari 

específics. 

c) Escriure, en qualsevol suport, notes, anuncis, i missatges en els quals es 

transmet o sol·licita informació senzilla de caràcter immediat, o opinions 

sobre aspectes personals, acadèmics o ocupacionals relacionats amb 

activitats i situacions de la vida quotidiana, i en els quals es ressalten els 

aspectes que resulten importants, respectant les convencions 

específiques d'aquest tipus de textos, i les normes de cortesia i, en el 

seu cas, de la etiqueta. 

d) Prendre notes, fent una llista dels aspectes importants, durant una 

conversa formal, presentació, conferència o xarrada senzilla, sempre 
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que el tema siga conegut i el discurs es formule de manera simple i 

s'articule amb claredat, en una varietat estàndard de la llengua. 

e) Escriure correspondència personal, i participar en xats, fòrums i blocs, 

sobre temes quotidians, generals, d'actualitat, o del propi interès, i en 

els quals es demana o transmet informació; es narren històries; es 

descriuen, amb cert detall, experiències, esdeveniments, siguen 

aquests reals o imaginats, sentiments, reaccions, desitjos i aspiracions; 

es justifiquen breument opinions i s'expliquen plans, fent veure els 

aspectes que es creen importants, preguntant sobre problemes o 

explicant-los amb raonable precisió. 

f) Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal bàsica i breu 

dirigida a institucions públiques o privades i a empreses, en les quals es 

dona i sol·licita informació bàsica, o es realitza una gestió senzilla (p. e. 

una reclamació), observant les principals convencions formals i 

característiques d'aquest tipus de textos i respectant les normes 

fonamentals de cortesia i, en el seu cas, de la etiqueta. 

g) Escriure informes molt breus en format convencional, amb informació 

sobre fets comuns i els motius de certes accions, en els àmbits públic, 

educatiu, o ocupacional, fent una descripció simple de persones, 

objectes i llocs i assenyalant els principals esdeveniments de manera 

esquemàtica. 

 

4.2. Competències i continguts 

 

4.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 

Coneixement, i aplicació a la producció i coproducció de textos escrits, 

dels aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

a) la vida quotidiana (activitats diàries, hàbits d'estudi i de treball, oci, 

festivitats, horaris); 

b) condicions de vida (habitatge, entorn, estructura social); 

c) relacions interpersonals (entre homes i dones, familiars, generacionals); 

d) cultura, costums i valors (institucions, tradicions, celebracions, 

cerimònies, manifestacions artístiques), 

e) convencions socials (fórmules de cortesia i tractament i pautes de 

comportament social). 

 

4.2.2. Competència i continguts estratègics 

 

Estratègies de planificació, execució, control i reparació de la producció i 

coproducció de textos escrits: 

a) activar esquemes mentals sobre l'estructura de l'activitat i el text 

específics (p. e. escriure una nota, un correu electrònic...); 

b) identificar el buit d'informació i opinió i valorar el que pot donar-se per 

descomptat; 

c) concebre el missatge amb claredat i distingint la seua idea o idees 

principals i la seua estructura bàsica; 

d) adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i les 

característiques discursives adequades a cada cas; 
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e) secundar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs (utilitzar 

llenguatge ‘prefabricat’, etc.); 

f) localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d'un 

diccionari o gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.); 

g) expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules de 

cada tipus de text; 

h) reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el 

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), 

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles; 

i) controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació. 
 

4.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua escrita segons l'àmbit i el context 

comunicatius: 

a) iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: 

presentar-se; presentar a algú; saludar; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; convidar; acceptar i declinar una invitació; agrair; 

atraure l'atenció; expressar condolença; felicitar; interessar-se per algú 

o alguna cosa; lamentar; demanar disculpes; 

b) descripció de qualitats físiques i valoratives de persones, objectes, llocs i 

activitats; 

c) narració d'esdeveniments passats, descripció de situacions presents, i 

expressió de successos futurs; 

d) petició i oferiment d'informació, indicacions, advertiments i avisos. 

e) formulació de consells, suggeriments i oferiments; 

f) expressió de l'opinió, el coneixement i el desconeixement, l'acord i el 

desacord, el dubte i la hipòtesi; 

g) expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la promesa, 

l'ordre, el permís i la prohibició; 

h) expressió del gust i la preferència, l’interès i el desinterès, la sorpresa, 

l'admiració, l'alegria o la felicitat, la satisfacció, l'estima o la simpatia, 

l'aprovació i la desaprovació, la decepció, el disgust, el dolor, el dubte, 

l'esperança, el temor i la tristesa. 
 

4.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals comuns 

propis de la llengua escrita a la producció i coproducció del text: 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i l'activitat 

comunicativa específica, els participants (trets, relacions, intenció 

comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps); 

b) selecció de patrons i característiques textuals demandades pel 

context: tipus, format i estructura textuals; varietat de llengua, registre i 

estil; tema, enfocament i contingut; patrons sintàctics, lèxics, i 

ortotipogràfics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

Correspondència > carta personal); (macro)funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al context). 
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4.2.5. Competència i continguts sintàctics 

 

Coneixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús d'estructures 

sintàctiques senzilles pròpies de la llengua escrita segons l'àmbit i el context 

comunicatius per a expressar: 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau)); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) i 

de les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, habitual, 

prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, probabilitat) 

i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, concessió, 

comparació, condició, causa, finalitat, resultat, i correlació. 

 

4.2.6. Competència i continguts lèxics 
 

Coneixement, selecció i ús de lèxic escrit d'ús comú relatiu a: 

a) identificació personal; 

b) habitatge, llar i entorn; 

c) activitats de la vida diària; 

d) família i amics; relacions humanes i socials; 

e) treball i ocupacions; 

f) educació i estudi; 

g) llengua i comunicació; 

h) temps lliure i oci; 

i) viatges i vacances; 

j) salut i cures físiques; 

k) compres i activitats comercials; 

l) alimentació i restauració; 

m) transport, béns i serveis; 

n) clima i entorn natural; 

o) tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

4.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 

 

Selecció, segons la intenció comunicativa, i ús dels patrons gràfics i 

convencions ortogràfiques fonamentals. 
 

4.3. Criteris d’avaluació 

a) Aplica a la producció i coproducció del text escrit els coneixements 

socioculturals i sociolingüístics adquirits, actuant amb la deguda 
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propietat i respectant les normes de cortesia més freqüents en els 

contextos respectius i segons la modalitat discursiva, en un registre 

formal, neutre o informal. 

b) Coneix i sap aplicar estratègies adequades per a elaborar textos escrits 

breus i d'estructura simple adaptats a contextos habituals, p. e. copiant 

models segons el gènere i tipus textual, o fent un guió o esquema per a 

organitzar la informació o les idees. 

c) Duu a terme les funcions principals demandades pel propòsit 

comunicatiu, utilitzant els exponents més habituals d'aquestes funcions i 

els patrons discursius d'ús més freqüent per a organitzar el text escrit 

segons el seu gènere i tipus. 

d) Mostra un control raonable d'estructures sintàctiques d'ús freqüent, i 

empra mecanismes simples de cohesió (repetició lèxica, el·lipsi, dixi 

personal, espacial i temporal, juxtaposició i connectors bàsics), 

enllaçant una sèrie d'elements breus, concrets i senzills per a crear una 

seqüència cohesionada i lineal. 

e) Coneix i utilitza un repertori lèxic escrit d'ús freqüent suficient per a 

comunicar informació breu, simple i directa en situacions habituals i 

quotidianes, encara que en situacions menys corrents i sobre temes  

menys coneguts haja d'adaptar el missatge. 

f) Utilitza, de manera adequada per a fer-se prou comprensible, els signes 

de puntuació elementals (p. e. punt, coma) i les regles ortogràfiques 

bàsiques (p. e. ús de majúscules i minúscules), així com les convencions 

formals més habituals de redacció de textos tant en suport paper com 

digital. 

 

5. Activitats de mediació 

5.1. Objectius 

a) Transmetre oralment a tercers la idea general, els punts principals, i 

detalls rellevants de la informació relativa a assumptes quotidians i a 

temes d’interès general, personal o d'actualitat continguda en 

textos orals o escrits (p. e. instruccions o avisos, prospectes, fullets, 

correspondència, presentacions, converses, notícies), sempre que 

aquests textos tinguen una estructura clara, estiguen articulats a 

una velocitat lenta o mitjana o escrits en un llenguatge no 

especialitzat, i presenten una varietat estàndard de la llengua no 

gaire idiomàtica. 

b) Interpretar en situacions quotidianes durant intercanvis breus i senzills 

amb amics, família, hostes o amfitrions, tant en l'àmbit personal com 

públic (p. e. mentre es viatja, en hotels o restaurants, o en entorns 

d'oci), sempre que els participants parlen a poc a poc i clarament, i 

puga demanar confirmació. 

c) Interpretar durant intercanvis simples, habituals i ben estructurats, de 

caràcter merament factual, en situacions formals (p. e. durant una 

entrevista de treball breu i senzilla), sempre que puga preparar-se 

per endavant i demanar confirmació i aclariments segons ho 

necessite, i que els participants parlen a poc a poc, articulen amb 

claredat i facen pauses freqüents per a facilitar la interpretació. 

d) Mediar en situacions quotidianes i menys habituals (p. e. visita 

mèdica, gestions administratives senzilles, o un problema domèstic), 

escoltant i comprenent els aspectes principals, transmetent la 
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informació essencial, i donant i demanant opinió i suggeriments 

sobre possibles solucions o vies d'actuació..  

e) Prendre notes breus per a tercers, recollint, amb la deguda precisió, 

informació específica i rellevant de missatges (p. e. telefònics), 

anuncis o instruccions articulats amb claredat, sobre assumptes 

quotidians o coneguts. 

f) Prendre notes breus per a tercers, recollint instruccions o fent una 

llista dels aspectes més importants, durant una presentació, xarrada 

o conversa breus i clarament estructurades, sempre que el tema 

siga conegut i el discurs es formule d'una manera senzilla i s'articule 

amb claredat en una varietat estàndard de la llengua. 

g) Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així com 

realitzar paràfrasis senzilles de breus passatges escrits utilitzant les 

paraules i l'ordenació del text original. 

h) Transmetre per escrit la idea general, els punts principals, i detalls 

rellevants de fragments breus d'informació relativa a assumptes 

quotidians i a temes d’interès general, personal o d'actualitat 

continguts en textos orals o escrits (p. e. instruccions, notícies, 

converses, correspondència personal), sempre que els textos font 

tinguen una estructura clara, estiguen articulats a una velocitat 

lenta o mitjana o estiguen escrits en un llenguatge no especialitzat, i 

presenten una varietat estàndard de la llengua no gaire idiomàtica. 
 

5.2. Competència i continguts interculturals 

Aplicació dels coneixements, destreses i actituds interculturals que 

permeten dur a terme activitats de mediació en situacions quotidianes 

senzilles: 

a) coneixements culturals generals; 

b) consciència sociolingüística; 

c) observació; 

d) escolta; 

e) posada en relació; 

f) respecte. 
 

5.3. Criteris d'avaluació.  

a) Coneix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats 

de parlants corresponents, i les diferències i semblances més 

significatives que existeixen entre els costums, els usos, les 

actituds, les relacions i els valors que prevalen en les unes i les 

altres, i és capaç d'actuar en conseqüència sense cometre 

incorreccions serioses en el seu comportament, encara que 

pot ser que a vegades recórrega a l'estereotip..  

b) Identifica, aplicant les estratègies necessàries, la informació 

clau que ha de transmetre, així com les intencions bàsiques 

dels emissors i receptors quan aquest aspecte és rellevant. 

c) Interpreta, en general correctament, les claus de 

comportament i comunicatives explícites que observa en els 

emissors o destinataris per a acomodar el seu discurs al 

registre i a les funcions requerides, encara que no sempre ho 

faça de manera fluida. 

d) Pot facilitar la comprensió dels participants recorrent a 

comparacions i connexions senzilles i directes amb allò que 
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pensa que poden conéixer. 

e) Pren notes amb la informació necessària que considera 

important traslladar als destinataris, o la recapta amb 

anterioritat per a tindre-la disponible. 

f) Repeteix o reformula el que s'ha dit de manera més senzilla o 

una mica més elaborada per a aclarir o fer més comprensible 

el missatge als receptors. 

g) Fa preguntes simples però rellevants per a obtindre la 

informació bàsica o complementària que necessita per a 

poder transmetre el missatge amb claredat i eficàcia. 

 

6. LLIBRES DE TEXT I SUPORT, MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 

Materials i recursos didàctics 

Es considera necessari utilitzar un llibre de text, perquè aquest és una eina 

de treball útil tant per al professor com per a l'alumne. En el cas d'aquest  

últim, el llibre de text suposa un punt de suport i orientació en el seu 

aprenentatge ja que pot remetre's a ell constantment com a guia dels 

continguts del curs. 

L'elecció dels llibres de text ha estat basada en la voluntat d'aplicar un 

mètode comunicatiu i directe que s'adapte a les circumstàncies i al nivell 

dels alumnes. 

Ha de ser un mètode atractiu, motivador i, sobretot, oferir, tant a l'alumne 

com al professor, tots els materials de treball necessaris per a aconseguir els 

objectius establits 

Com a mesura de foment de la lectura es considera necessari recomanar 

també uns textos que ajuden l'alumnat a orientar-se en el panorama 

editorial italià i alhora proporcionen una ocasió d'acostament a la 

producció literària italiana segons el nivell de coneixement de l'idioma. 
 

Llibre de text 

- Dieci B1. Alma edizioni. 

Lectures recomanades 

Amb l'objectiu de fomentar la lectura entre els alumnes i l'ús de la 

biblioteca del centre, els docents aconsellaran als alumnes les lectures 

convenients per al seu nivell que podran adquirir o demanar utilitzant el 

servei de préstec. 
 

Material complementari 

S'utilitzarà també material elaborat pels professors i s'utilitzaran activitats 

diferents de les oferides pel llibre. A aquest efecte s'elaboraran materials 

orientats a millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumne, 

ajustant-se la seua elecció a les característiques, el ritme i les necessitats 

dels grups. 

L'elaboració i utilització d'aquests materials i activitats (textos, exercicis, 

jocs, diàlegs, preguntes, cançons, etc...) facilita una millor assimilació i 

trenca amb la monotonia inevitable que arriba a tindre l'estructura i 

l'enfocament d'un llibre de text. 

Al llarg d'aquests últims anys s'ha fet un esforç fruit del qual és l'actual arxiu 

informàtic en el qual es troba recollit i catalogat tot el material existent en 

el nostre departament, incloent els volums de narrativa, enciclopèdies, 

revistes, discos, cintes-àudio, vídeos didàctics, cds, pel·lícules i DVD. Tot 
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això està a la disposició de l'alumnat per al seu ús i consulta. 

A continuació assenyalem els diccionaris, manuals i altres textos que 

considerem de major utilitat. 
 

Diccionaris  

Devoto G.- Oli G.C. - Dizionario della Lingua Italiana (monolingüe) - Le Monnier, 

Firenze Garzanti – Grande dizionario di spagnolo – Garzanti, Torino 

Sabatini F. - Coletti V. - D.I.S.C. (monolingüe) - Giunti, Firenze 

Tam L. - Dizionario Spagnolo-Italiano / Italiano-Español (bilingüe) - Hoepli, 

Milano Zingarelli N. - Il Nuovo Zingarelli (monolingüe) - Zanichelli, Bologna 
  

Gramàtiques 

Carrera Díaz M. - Manual de gramática italiana - Ariel, Barcelona.  

Dardano M. e Trifone P. - La lingua italiana - Zanichelli, Bologna. 

Mezzadri M.- Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi - Guerra, 

Perugia Nocchi S. - Grammatica pratica della lingua italiana - Alma, Firenze. 

Patota G. – Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo- Garzanti, 

Novara Serianni L. - Italiano: grammatica, sintassi, dubbi - Garzanti, Torino. 

Tartaglione R. - Grammatica italiana - Alma, Firenze.  

Serianni, L. – Prima lezione di grammatica – Laterza, Bari 

A. Latino; M. Muscolino – Una grammatica italiana per tutti 1 e 2 – Edilingua, 

Roma 
 

7. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS.  

Primer trimestre 

  Continguts funcionals:  

 Què agrada i què no agrada d'Itàlia 

 Els italians a l'estranger, viure en un altre País  

 Estereotips sobre els italians 

 Estudiar italià a Itàlia i a l'estranger  

 Parlar d'un mateix 

 Comunicar en classe 

 Comptar una notícia o succés 

 Comprendre i comptar fets ocorreguts en el passat, infortunis, 

desgràcies ocorregudes  

 Expressar opinions sobre la protecció dels animals al nostre País  

 Descripció de persones ( físic, caràcter, personalitat…) 

 Expressar sentiments i emocions en les nostres relacions personals  

 Entendre vinyetes d'humor 

 Contar una història passada, utilitzant per a això els diferents temps 

verbals del passat  

 Descriure persones física i emocionalment 

 Parlar de les vacances: diferents destinacions, duració, organització, 

activitats  

 Descriure llocs i ambients de vacances 

 Regions, llocs turístics italians (muntanyes, illes) i festes tradicionals: 

“Ferragosto” el 15 d'agost  

 Donar consells i suggeriments 

 Descriure un lloc de vacances 

 Expressar opinions sobre el temps lliure, l'ús del mòbil i les xarxes 

socials.  

 Utilitzar les xarxes socials, navegar per Internet, compartir fotos, 
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interactuar amb amics  

 Convéncer a algú per a fer alguna cosa 

 Expressar opinions 

 Expressar acords i desacords sobre un tema 

 Gestionar converses: entonació i signes verbals i no verbals del 

discurs (allora?, ma dai!, eh!, ah!)  

 Consonants dobles 
 

Continguts sintàctics: 
 

 Grup nominal: concordança nominal de gènere i número, 

concordança entre article, substantiu i adjectiu (una ragazza svedese) 

 Pronoms directes i indirectes de 3a persona  

 Present, pretèrit perfecte, pretèrit imperfecte, futur 

 Verbs amb doble verb auxiliar: modals, finire, cominciare, (ha 

cominciato/ è cominciato)  

 Pretèrit perfecte: ús dels diferents auxiliars i concordança amb el 

participi passat Participis passats irregulars 

 Pretèrit  imperfecte: forma i ús 

 Diferències entre el pretèrit perfecte i el pretèrit imperfecte  

 Pronoms directes i indirectes 

 Partícula “ci”: andarci, tenerci, provarci 
 

Continguts lèxics: 

 Presentar-se: afició, esport, temps lliure, treball 

 Expressar gustos: mi piace, detesto 

 Descriure persones: 

 -aspecte físic i indumentària 

 -personalitat: qualitats i defectes (affidabile, generoso, pauroso, pigro, 

idealista) 

 Lèxic per a narrar una crònica: incidente, furto, arresto, salvataggio 

seguretat: polizia, carabinieri, pompieri, vigili urbani, guardia,  

 Esport i activitats: andare a cavallo, sciare, arrampicare 
 

Continguts fonètics: 

 Accent en els verbs conjugats [lavo’rano] 

 titlla: già, città coppie di parole omofone amb diversa grafia: si / sì, 

el / l’ho, è / e 

 < sc> / <sci> (scarpa, sciarpa) e cc <> / <ch> (laccio, chiodo)<qu> / 

<cqu> / <cu> (quadro, acqua, cuoco) 

 Entonació: expressar estats d'ànim (cavoli!, accidenti!) Sons [ŋ] e [n]: 

sogno/sono; <gn> / <n> 

SEGON TRIMESTRE 

Continguts funcionals: 
 

 Reflexionar sobre la dificultat de la llengua italiana  

 Repàs de la gramàtica vista fins ara 

 Parlar del menjar i productes típics de les diferents regions italianes  

 Fer hipòtesis 

 Donar, acceptar i rebutjar consells  

 Parlar de la passió per l'esport  

 Descriure i parlar d'espectacles  

 Convèncer a algú per a fer alguna cosa 
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 Expressar acords i desacords sobre què fer després d'obtindre el 

diploma Entrevistar-se sobre experiències juvenils 

 Escriure la nostra opinió sobre la “selfie mania” 

 Parlar de treball (tipus de treball, funció i importància en la vida, 

desitjos laborals dels xiquets italians)  

 Fer una entrevista de treball 

 Expressar opinions sobre la situació laboral en el propi País 

 Descriure la personalitat i qualitats que es requereixen per a accedir 

a un treball  

 Escriure un e-mail de presentació 

 Parlar de les regles del “bon ton“ en una entrevista de treball al teu 

País  

 Donar consells per a treballar 

 Expressar opinions senzilles sobre el treball Expressar la teua opinió 

 Parlar de la teua formació i experiències laborals 

Continguts sintàctics: 
 

 Principals preposicions: locatives, temporals  

 Preposicions verbals: “di”,”a”, smettere di, continuare a 

 Conjuncions: ma,  però, così, mentre, siccome 

 Adverbis acabats en -mente: improvvisamente, allegramente  

 Condicional simple: forma i usos (fer hipòtesis i donar consells)  

 Futur vs condicional futur 

 Pronom ne: 

 valor partitiu: (ne ho letti due) 

 ripresa di complementi amb di + nome/ proposizione (ha scritto un libro 

ma non ne parla mai) 

 ne vs ci 

 Adjectiu i pronom demostratiu “quello”  

 Adjectiu “bello” preposizioni semplici e articolate  

 Conjuncions: anzi, invece, piuttosto che  

 Futur i condicional: partiremo vs partiremmo  

 Passato prossimo i imperfetto amb i verbi modali  

 Pretèrit plusquamperfet 

 Reconéixer la forma passiva Stare + gerundi vs stare per 

 Preposicions de temps : tra, per, fa, a  

 Conjuncions : infatti, intanto, tuttavia, poi, anche  

 Present de Subjuntiu  de  els verbs essere e avere 

 Subjuntiu amb verbs d'opinió: penso che, a me sembra che, mi pare 

che  

 Pronoms combinats de 1a i 2a persona: me lo, te lo, ce e lo, ve lo  

 Pronoms directes i indirectes 

 Ne i concordança amb el participi  passat 

 Pronoms relatius: che, chi (chi dorme non piglia pesci)  

 Comparatius regulars 

 Comparatius i superlatius amb dues formes: migliore/ peggiore, 

maggiore/ minore, superiore/inferiore 

 Superlatiu relatiu i absolut 

 Pretèrit perfecte, imperfecte i plusquamperfet  

 Preposicions verbals: di, a, Ø (modali, cercare di, riuscire a) 

 Conjuncions: sia … sia/che, né … né 
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 Imperatiu 

 Imperatiu i pronoms personals 
 

Continguts lèxics: 

 Sapere vs conoscere 

 Inscriure's a un curs: compiti, classe, lezione  

 Comunicació en classe: senta, scusi, è corretto dire… 

 Reflexionar sobre la llengua: congiunzione, desinenza, ausiliare, 

avverbio 

 Expressions amb animals: essere testardo come un mulo, essere un pesce 

fuor d’acqua  

 A la muntanya: cima, torrente, sentiero, ghiacciaio 

 En  la mar: baia, scogli, porto 

 Tràfic: coda, corsia, casello, bivio 

 Cuina: aggettivi (piccante, insipido) e modi di cucinare (stufato, 

impanato)  

 Adjectius en -abile i -ibile: indimenticabile, visibile  

 Prefixos de negació in-, dis- e s-: inutile, dispiacere, sgonfio  

 Plural de noms i adjectius en -co / -go (banc, banchi)  

 Adjectius acabats en -ale, -ile e -oso: geniale, giovanile, pauroso  

 Noms en -eria e -teca: birreria, videoteca 

 Noms en -ità, -ezza e -enza: flessibilità, chiarezza, pazienza  

 Noms en -anza: arroganza 

 Professions i treballs: amministratrice, regista, infermiere 

 Noms agentivi in -tore, -ista, -aio, -iere e -davant (maschile e femminile): 

attore, fiorista, giornalaio, infermiere, insegnante 

 Anuncis de treball : retribuzione, automuniti, pluriennale 

 Oficina: schermo, tastiera, pinzatrice, faldoni  

 Relacions amb  els altres: famiglia, partner, coinquilini 

 Vida di quartiere/paese (associazioni, luoghi di ritrovo) 

 Expressar una queixa: fare present, manifestare il proprio disappunto 

 Nomi da verbi in -zione, -mento, -anza e suffisso zero: partecipazione, 

cambiamento, mancanza, ricerca  

 Adjectius en -abile, -davant i -ivo: mangiabile, incoraggiante, educatiu 

 

Continguts fonètics: 
 

Divisió sil·làbica  

Accent de paraules 

Èmfasi, accent d'enunciat.  
Sons [ʎ] e [l]: agli/ali; <gli> / <glie> / <lie> / <li> 

 

Tercer trimestre  

Continguts funcionals: 

 Donar consells de manera formal  

 Semplificar formes i continguts complexos, resumir  

 Mantindre viva una conversa. 

 Queixar-se 

 Explicar les teues pròpies raons, defensar-se 

 Escriure una carta de reclamació, expressar una queixa  

 Expressar opinions personals 

 Comptar experiències del passat 
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 Parlar del context i la situació en la qual vius 

 Expressar la teua opinions i queixar-te d'alguna cosa que “ti dà 

fastidio” 
 

 Continguts sintàctics: 

 Pronoms relatius (síntesis): che, cui, chi   

 Pronoms relatius: il/la quale, i/le quali  

 Subjuntiu simple: 

 verbs regulars 

 costrucción vaig donar + infinit vs che + subjuntiu: spero di trovare vs 

spero che troviate  

 Subjuntiu de essere e avere.  

 Subjuntiu present, indicatiu present i pretèrit perfecte 

 Pronoms combinats de 3° persona 

 Pronoms La vs Li 

 Preposicions verbals a i di: provare a, decidere di  

 Subjuntiu present (síntesi): amb expressions com: non è giusto che, 

bisogna che, non è che 

 Aguns verbs irregulars: andare, potere, uscire 

 Indicatiu present vs subjuntiu 

 Forma passiva (síntesi) 

 Alguns adjectius i pronoms indefinits: alcuno/i, nessuno/ niente, 

molto/a/i/e, ogni, qualche, ognuno, qualsiasi, qualcosa/niente + di/da: 

qualcosa di interessante, qualcosa da fare  

 Pretèrit perfecte, pretèrit imperfecte i pretèrit pluscuamperfecte 

 Verbs impersonals: bisogna, occorre, basta  

 Pronoms combinats (síntesis) 

 Pronomes directes, indirectes, combinats, ne, reflexius 

 Verbs pronominals idiomàtics: cavarsela, fregarsene, prendersela, 

andarsene, farcela  

 Gerundi present 

 Verbs i expressions que regeixen les preposicions di, a o in: essere 

soddisfatto di, provare a, impegnarsi in 

 Conjuncions concessives: anche se + indicatiu, 

sebbene/nonostante/benché + congiuntivo, pur + gerundio 
 

Continguts lèxics: 

 Sentiments i emocions: mi fa paura, sono arrabbiato, mi mette allegria 

 Metàfores per a expressar  sentiments i emocions: avere un nodo alla 

gola, avere un diavolo per capello 

 Llenguatge burocràtic: a titolo gratuït, importi corrisposti 

 Diminutius en -ino e -etto: localino, casetta alterati in -one e -accio: 

omone, tempaccio  

 Diversions i espectacles: concerto, mostra, tifare 

 Cinema i pel·lícules: colonna sonora, avvincente, film d’azione, scena 

 Llenguatge de la joventut i expressions col·loquials: tranzollo, fare una 

cazzata  

 Treball i personalitat: – aggettivi che descrivono la personalità: preciso, 

incapace, preparato  

 E-mail formal di accompagnamento: 

 fórmules vaig donar obertura e di chiusura: Spettabile, Cordiali saluti 

 expressions formals: amb riferimento, in attesa 
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 Expressions formals: a mio avviso, di lunga data, contestualmente a 

 

Continguts fonètics: 
 

 Entonacions : acceptar o rebutjar un consell 

 Entonacions: ordres i peticions (dai, vieni a mangiare quella pasta, è 

davvero buona!) 

 Interjeccions : uffa!, peccato!, coraggio! 

 

PROGRAMACIÓ NIVELL INTERMEDI 1B2 

Els ensenyaments de NIVELL INTERMEDI B2 tenen per objecte capacitar a 

l'alumnat per a viure de manera independent en llocs en els quals s'utilitza 

l'idioma; desenvolupar relacions personals i socials, tant cara a cara com a 

distància a través de mitjans tècnics, amb usuaris d'altres llengües; estudiar 

en un entorn educatiu pre-terciari, o actuar amb la deguda eficàcia en un 

entorn ocupacional en situacions que requerisquen la cooperació i la 

negociació sobre assumptes de caràcter habitual en aquest entorn. 

Per a això l'alumnat haurà d'adquirir les competències que li permeten 

utilitzar l'idioma, amb suficient fluïdesa i naturalitat de manera que la 

comunicació es realitze sense esforç, en situacions tant habituals com més 

específiques i de major complexitat, per a comprendre, produir, coproduir i 

processar textos orals i escrits sobre aspectes, tant abstractes com 

concrets, de temes generals o del propi interès o camp d'especialització, 

en una varietat de registres, estils i accents estàndard, i amb un llenguatge 

que continga estructures variades i complexes, i un repertori lèxic que 

incloga expressions idiomàtiques d'ús comú, que permeten apreciar i 

expressar diversos matisos de significat. 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

Una vegada adquirides les competències corresponents al Nivell Intermedi 

B2, l'alumnat serà capaç de: 

 

a) comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts 

principals, els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant 

implícites com explícites, dels parlants en textos orals conceptual i 

estructuralment complexos, sobre temes de caràcter general o 

dins del propi camp d’interès o especialització, articulats a 

velocitat normal, en alguna varietat estàndard de la llengua i a 

través de qualsevol canal, fins i tot quan les condicions d'audició 

no siguen  bones; 

b) produir i coproduir, independentment del canal, textos orals clars i 

prou detallats, de certa extensió, ben organitzats i adequats a 

l'interlocutor i propòsit comunicatiu específics, sobre temes 

diversos d’interès general, personal o dins del propi camp 

d'especialització, en una varietat de registres i estils estàndard, i 

amb una pronunciació i entonació clares i naturals, i un grau 

d'espontaneïtat, fluïdesa i correcció que li permeta comunicar-se 

amb eficàcia encara que encara puga cometre errors esporàdics 

que provoquen la incomprensió, dels quals sol ser conscient i que 

pot corregir; 



69 

 

 

c) comprendre amb suficient facilitat el sentit general, la informació 

essencial, els punts principals, els detalls més rellevants i les 

opinions i actituds de l'autor, tant implícites com explícites, en 

textos escrits conceptual i estructuralment complexos, sobre 

temes diversos d’interès general, personal o dins del propi camp 

d'especialització, en alguna varietat estàndard de la llengua i que 

continguen expressions idiomàtiques d'ús comú, sempre que puga 

rellegir les seccions difícils; 

d) produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits de 

certa extensió, ben organitzats i prou detallats, sobre una àmplia 

sèrie de temes generals, d’interès personal o relacionats amb el 

propi camp d'especialització, utilitzant apropiadament una 

àmplia gamma de recursos lingüístics propis de la llengua escrita, i 

adequant amb eficàcia el registre i l'estil a la situació 

comunicativa; 

e) mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües 

en situacions tant habituals com més específiques i de major 

complexitat en els àmbits personal, públic, educatiu i 

ocupacional. 
 

1. Activitats de comprensió de textos orals 
 

1.1. Objectius 

a) Comprendre declaracions i missatges, anuncis, avisos i 

instruccions detallats, donats en viu o a través de mitjans tècnics, 

sobre temes concrets i abstractes (p. e. declaracions o missatges 

corporatius o institucionals), a velocitat normal i en una varietat 

estàndard de la llengua. 

b) Comprendre amb tot detall, independentment del canal, la qual 

cosa se li diu directament en transaccions i gestions de caràcter 

habitual i menys corrent, fins i tot en un ambient amb soroll de 

fons, sempre que s'utilitze una varietat estàndard de la llengua, i 

que es puga demanar confirmació. 

c) Comprendre, amb el suport de la imatge (esquemes, gràfics, 

fotografies, vídeos), la línia argumental, les idees principals, els 

detalls rellevants i les implicacions generals de presentacions, 

xarrades, discursos, i altres formes de presentació pública, 

acadèmica o professional extensos i lingüísticament complexos, 

sobre temes relativament coneguts, de caràcter general o dins 

del propi camp d'especialització o d’interès, sempre que 

estiguen ben estructurats i tinguen marcadors explícits que guien 

la comprensió. 

d) Comprendre les idees principals i les implicacions més generals 

de converses i discussions de caràcter informal, relativament 

extenses i animades, entre dues o més participants, sobre temes 

coneguts, d'actualitat o del propi interès, i captar matisos com la 

ironia o l'humor quan estan indicats amb marcadors explícits, 

sempre que l'argumentació es desenvolupe amb claredat i en 

una varietat de llengua estàndard no gaire idiomàtica. 

e) Comprendre amb tot detall les idees que destaquen els 

interlocutors,  les seues actituds i arguments principals, en 

converses i discussions formals sobre línies d'actuació, 
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procediments, i altres assumptes de caràcter general relacionats 

amb el propi camp d'especialització. 

f) Comprendre la majoria dels documentals radiofònics, de les 

notícies de la televisió i dels programes sobre temes actuals, 

d'entrevistes en directe, debats, obres de teatre, i la majoria de 

les pel·lícules, articulats amb claredat i a velocitat normal en una 

varietat estàndard de la llengua, i identificar l'estat d'ànim i el to 

dels parlants. 

 
 

1.2. Competències i continguts 

 

1.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 

Coneixement, i aplicació a la comprensió del text, dels aspectes 

socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

 

a) convencions socials, 

b) valors, creences i actituds; 

c) història, cultures i comunitats. 

d) normes de cortesia i registres; 

 

1.2.2. Competència i continguts estratègics 

 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la comprensió de textos orals: 

 

a) mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema; 

b) identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a aquest; 

c) distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, 

punts principals, detalls rellevants, o opinions o actituds implícites); 

d) comprovació d'hipòtesi: ajust de les claus d'inferència amb els 

esquemes de partida; 

e) reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous elements. 

 

1.2.3. Competència i continguts funcionals 

 

Comprensió de les següents funcions comunicatives mitjançant exponents 

variats propis de la llengua oral segons l'àmbit i context comunicatius: 

 

a) inici, gestió i terme de relacions socials: acceptar i declinar una 

invitació, agrair, atraure l'atenció; compadir-se, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, expressar condolença, felicitar, fer compliments, insultar,  

interessar-se per algú o alguna cosa, convidar, demanar disculpes, 

presentar-se i presentar a algú, accedir, refusar, saludar, acusar, 

defensar, exculpar, lamentar, retraure; 

b) descripció i valoració de qualitats físiques i abstractes de persones, 

objectes, llocs, esdeveniments, activitats, procediments, processos i 

productes; 

c) narració d'esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció 

d'estats i situacions presents, i expressió de successos futurs i de 
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prediccions a curt, mitjà i llarg termini; 

d) intercanvi d'informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, 

consells, advertiments i avisos; 

e) expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el 

dubte, la conjectura, l'escepticisme i la incredulitat: afirmar; anunciar; 

assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; 

corroborar; descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord 

amb diferents graus de fermesa; expressar desconeixement; expressar 

dubte; expressar escepticisme; expressar una opinió; identificar i 

identificar-se; predir; rebatre; rectificar; replicar; suposar; 

f) expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la decisió, la 

promesa, l'ordre, l'autorització i la prohibició, l'exempció i l'objecció: 

aconsellar; advertir; alertar; amenaçar; animar; autoritzar; donar 

instruccions; donar permís; demandar; denegar; desanimar; dispensar o 

eximir a algú de fer  alguna cosa; dissuadir; exigir; ordenar; demanar 

alguna cosa, ajuda, confirmació, consell, informació, instruccions, 

opinió, permís, que algú faça alguna cosa; negar permís a algú; 

persuadir; previndre a algú en contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; 

proposar; prometre; reclamar; recomanar; recordar alguna cosa a 

algú; sol·licitar; suggerir; suplicar, retractar-se; 

g) expressió de l'interès, l'aprovació, l'estima, l'estima, l'elogi, l'admiració, la 

preferència, la satisfacció, l'esperança, la confiança, la sorpresa, i els 

seus contraris; 

h) formulació de suggeriments, condicions i hipòtesis. 
 

1.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Coneixement i comprensió de models contextuals i patrons textuals variats 

propis de la llengua oral monològica i dialògica: 
 

a) característiques del context segons l'àmbit  d'acció  general i l'activitat 

comunicativa específica, els participants (trets, relacions, intenció 

comunicativa) i la situació (canal, lloc, temps); 

b) expectatives generades pel context: tipus, format i estructura textuals; 

varietat de llengua, registre i estil; tema, enfocament i contingut; 

patrons sintàctics, lèxics i fonètic-fonològics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

presentació > presentació formal); (macro)funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuales i per referència al 

context). 
 

1.2.5. Competència i continguts sintàctics 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques variades i complexes pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit 

i el context comunicatius, per a expressar: 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) i 

les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 
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simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, habitual, 

prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat epistémica (capacitat, necessitat, possibilitat, probabilitat) 

i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera, 

 

1.2.6. Competència i continguts lèxics 
 

Comprensió de lèxic oral comú, i més especialitzat dins de: 
 

a) les pròpies àrees d’interès; 

b) en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional, 

c) relatiu a la descripció de persones i objectes; 

d) temps i espai; estats, esdeveniments i esdeveniments; 

e) activitats, procediments i processos; 

f) relacions personals, socials, acadèmiques i professionals; 

g) educació i estudi; 

h) treball i emprenedoria; 

i) béns i serveis; 

j) llengua i comunicació intercultural; 

k) ciència i tecnologia; 

l) història i cultura. 
 

1.2.7. Competència i continguts fonètic-fonològics 

 

Percepció dels patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú 

en entorns específics segons l'àmbit i context comunicatius, i comprensió 

dels diversos significats i intencions comunicatives associats a aquests. 

1.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Coneix amb la deguda profunditat, i aplica eficaçment a la 

comprensió del text fent les inferències adequades, els aspectes 

socioculturals i sociolingüístics generals i més específics que 

caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en les quals es 

parla l'idioma i els trets específics de la comunicació oral en 

aquestes, apreciant les diferències de registres, estils i accents 

estàndard. 

b) Coneix, i selecciona eficaçment, les estratègies més adequades en 

cada cas per a la comprensió del sentit general, la informació 

essencial, els punts principals, els detalls més rellevants, i les opinions i 

actituds, tant implícites com explícites, dels parlants clarament 

senyalitzades. 

c) Distingeix la funció o funcions comunicatives, tant secundàries com 

principals, del text, i aprecia les diferències d'intenció i de significat 

de diferents exponents de les mateixes segons el context i el gènere 

i tipus textuals. 

d) Comprèn els diversos significats associats a l'ús de diferents patrons 

discursius típics de diferents gèneres i tipus textuals orals pel que 

respecta a la presentació i organització de la informació. 

e) Comprèn els significats i funcions generalment associats a diverses 

estructures sintàctiques pròpies de la llengua oral en contextos d'ús 
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comuns, i més específics dins del seu camp d’interès o 

d'especialització..  

f) Reconeix lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els 

propis interessos i necessitats en l'àmbit personal, públic, acadèmic i 

professional, així com expressions i modismes d'ús comú, i 

connotacions i matisos accessibles en la llengua oral de caràcter 

literari. 

g) Discrimina patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús 

comú i més específics segons les diverses intencions comunicatives. 
 

2. Activitats de producció i coproducció de textos orals.  

2.1. Objectius 

a) Fer declaracions públiques sobre assumptes comuns, i més específics 

dins del propi camp d’interès o especialització, amb un grau de 

claredat, fluïdesa i espontaneïtat que no provoca tensió o molèsties a 

l'oïdor..  

b) Fer presentacions clares i detallades, de certa duració, i preparades 

prèviament, sobre una àmplia sèrie d'assumptes generals o relacionats 

amb la pròpia especialitat, explicant punts de vista sobre un tema, 

raonant a favor o en contra d'un punt de vista concret, mostrant els 

avantatges i desavantatges de diverses opcions, desenvolupant 

arguments amb claredat i ampliant i defensant les seues idees amb 

aspectes complementaris i exemples rellevants, així com  respondre a 

una sèrie de preguntes complementàries de l'audiència amb un grau 

de fluïdesa i espontaneïtat que no suposa cap tensió ni per a si mateix 

ni per al públic. 

c) Desembolicar-se amb seguretat en transaccions i gestions quotidianes i 

menys habituals, ja siga cara a cara, per telèfon o altres mitjans tècnics, 

sol·licitant i donant informació i explicacions clares i detallades, deixant 

clares la seua postura i les seues expectatives, i desenvolupant la seua 

argumentació de manera satisfactòria en la resolució dels problemes 

que hagen sorgit. 

d) Participar activament en converses i discussions informals amb un o més 

interlocutors, cara a cara o per telèfon o altres mitjans tècnics, 

descrivint amb detall fets, experiències, sentiments i reaccions, somnis, 

esperances i ambicions, i responent als dels seus interlocutors, fent 

comentaris adequats; expressant i defensant amb claredat i convicció, 

i explicant i justificant de manera persuasiva, les seues opinions, 

creences, i projectes; avaluant propostes alternatives; proporcionant 

explicacions, arguments, i comentaris adequats; realitzant hipòtesi i 

responent a aquestes; tot això sense divertir o molestar involuntàriament 

als seus interlocutors, sense suposar tensió per a cap  de les parts, 

transmetent certa emoció i ressaltant la importància personal de fets i 

experiències. 

e) Prendre la iniciativa en una entrevista (p. e. de treball), ampliant i 

desenvolupant les pròpies idees, bé amb poca ajuda, bé obtenint-la 

de l'entrevistador si es necessita. 

f) Participar activa i adequadament en converses, reunions, discussions i 

debats formals de caràcter habitual, o més específic dins del propi 

camp d'especialització, en els àmbits públic, acadèmic o professional, 

en els quals esbossa un assumpte o un problema amb claredat, 

especulant sobre les causes i conseqüències, i comparant els 
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avantatges i desavantatges, de diferents enfocaments, i en les quals 

ofereix, explica i defensa les seues opinions i punts de vista, avalua les 

propostes alternatives, formula hipòtesis i respon a aquestes. 

 

2.2. Competències i continguts 
 

2.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 

Coneixement, i aplicació a la producció i coproducció del text oral 

monològic i dialògic, dels aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 
 

a) convencions socials; 

b) valors, creences i actituds; 

c) història, cultures i comunitats. 

d) normes de cortesia i registres. 
 

2.2.2. Competència i continguts estratègics 
 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la producció i coproducció de textos orals: 
 

a) activar esquemes mentals sobre l'estructura de l'activitat i el text 

específics (p. e. presentació / presentació formal); 

b) identificar el buit d'informació i opinió i valorar el que pot donar-se 

per descomptat, concebent el missatge amb claredat i distingint la 

seua idea o idees principals i la seua estructura bàsica; 

c) adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i les 

característiques discursives adequades a cada cas; 

d) expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo 

adequadament i ajustant-se als models i fórmules de cada tipus de 

text; 

e) compensar les manques lingüístiques mitjançant procediments 

lingüístics (p. e. modificar paraules de significat semblant, o definir o 

parafrasejar un terme o expressió), paralingüístics o paratextuals (p. 

e. demanar ajuda; assenyalar objectes, usar díctics o realitzar 

accions que aclarisquen el significat; usar llenguatge corporal 

culturalment pertinent (gestos, expressions facials, postures, 

contacte visual o corporal, proxèmica) o usar sons extralingüístics i 

qualitats prosòdiques convencionals). 
 

2.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant exponents 

variats propis la llengua oral segons l'àmbit i context comunicatius: 

a) Inici, gestió i terme de relacions socials: acceptar i declinar una 

invitació; agrair; atraure l'atenció; compadir-se; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; fer compliments; 

interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; demanar disculpes; 

presentar-se i presentar a algú; accedir; refusar; saludar; acusar; 

defensar; exculpar; lamentar; retraure. 

b) Descripció i valoració de qualitats físiques i abstractes de persones, 

objectes, llocs, esdeveniments, activitats, procediments, processos i 

productes. 

c) Narració d'esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció 

d'estats i situacions presents, i expressió de successos futurs i de 
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prediccions a curt, mitjà i llarg termini. 

d) Intercanvi d'informació, indicacions, opinions, creences i punts de 

vista, consells, advertiments i avisos. 

e) Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el 

dubte, la conjectura, l'escepticisme i la incredulitat: afirmar; anunciar; 

assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; 

corroborar; descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord 

amb diferents graus de fermesa; expressar desconeixement; expressar 

dubte; expressar escepticisme; expressar una opinió; identificar i 

identificar-se; predir; rebatre; rectificar; replicar; suposar. 

f) Expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la decisió, 

la promesa, l'ordre, l'autorització i la prohibició, l'exempció i l'objecció: 

aconsellar; advertir; alertar; animar; autoritzar; donar instruccions; 

donar permís; demandar; denegar; dispensar o eximir a algú de fer 

alguna cosa; dissuadir; exigir; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, 

confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, permís, que algú 

faça alguna cosa; negar permís a algú; persuadir; previndre a algú en 

contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; proposar; prometre; reclamar; 

recomanar; recordar alguna cosa a algú; sol·licitar; suggerir; suplicar, 

retractar-se. 
 

2.2.4. Competència i continguts discursius 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals variats 

propis de la llengua oral a la producció de textos monològics i dialògics: 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, relacions, 

intenció comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps); 

b) selecció de patrons i característiques textuals demandades pel 

context: tipus, format i estructura textuals; varietat de llengua, 

registre i estil; tema, enfocament i contingut; patrons sintàctics, 

lèxics, i fonètic-fonològics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

entrevista > entrevista de treball); (macro)funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al 

context). 
 

2.2.2. Competència i continguts sintàctics 

Coneixement, selecció i ús d'estructures sintàctiques variades i complexes 

pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit i context comunicatius, per a 

expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau)); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) 

i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu i causatiu; 
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e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, 

probabilitat) i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació; 

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

concessió, comparació, condició, causa, finalitat, resultat i 

correlació. 
 

2.2.3. Competència i continguts lèxics 
 

Coneixement, selecció i ús de lèxic oral comú i més especialitzat dins de: 

a) les pròpies àrees d’interès; 

b) en els àmbits personal, públic, acadèmic i ocupacional, 

c) relatiu a la descripció de persones i objectes; 

d) temps i espai; 

e) estats, esdeveniments i esdeveniments; 

f) activitats, procediments i processos; 

g) relacions personals, socials, acadèmiques i professionals; 

h) educació i estudi; 

i) treball i emprenedoria; 

j) béns i serveis; 

k) llengua i comunicació intercultural; 

l) ciència i tecnologia; 

m) història i cultura. 
 

2.2.4. Competència i continguts fonètic-fonològics 

Producció dels patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú 

en entorns específics segons l'àmbit i context comunicatius, seleccionant-

los i adaptant el seu ús als diversos significats i intencions comunicatives 

associats amb aquests. 
 

2.2. Criteris d'avaluació.  
 

a) Aplica adequadament a la producció de textos orals monològics i 

dialògics els aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la 

llengua i cultures meta relatius a costums, usos, actituds, valors i 

creences que ha integrat en la seua competència intercultural, i sap 

superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els 

estereotips, demostrant confiança en l'ús de diferents registres o altres 

mecanismes d'adaptació contextual, expressant-se apropiadament en 

situacions diverses i evitant errors importants de formulació. 

b) Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb certa 

naturalitat, estratègies adequades per a produir textos orals monològics 

i dialògics de diversos tipus i de certa longitud, planificant el discurs 

segons el propòsit, la situació, els interlocutors i el canal de 

comunicació, i fent un seguiment i una reparació del mateix mitjançant 

procediments variats (p. e. paràfrasi, circumloquis, gestió de pauses, 

variació en la formulació) de manera que la comunicació es realitze 

sense esforç per la seua part o la dels interlocutors. 

c) Aconsegueix aconseguir les finalitats funcionals que pretén utilitzant, 
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d'entre un repertori variat, els exponents més adequats al context 

específic. 

d) Articula el seu discurs de manera clara i coherent seguint els patrons 

comuns  d'organització segons el gènere i el tipus textual, 

desenvolupant descripcions i narracions clares i detallades, 

argumentant eficaçment i matisant els seus punts de vista, indicant el 

que considera important (p.e. mitjançant estructures emfàtiques), i 

ampliant amb alguns exemples, comentaris i detalls adequats i 

rellevants. 

e) Demostra un bon control d'estructures sintàctiques comunes i algunes 

més complexes, amb alguna relliscada esporàdica o error no sistemàtic 

que pot corregir retrospectivament, seleccionant-les amb flexibilitat i 

adequadament segons la intenció comunicativa en el context 

específic. 

f) Disposa d'un ampli vocabulari sobre assumptes relatius a la seua 

especialitat i interessos i sobre temes més generals i varia la formulació 

per a evitar repeticions freqüents, recorrent amb flexibilitat a 

circumloquis quan no troba una expressió més precisa. 

g) Ha adquirit una pronunciació i entonació clares i naturals. 

h) S'expressa amb claredat, amb suficient espontaneïtat i un ritme bastant 

uniforme, i sense manifestar ostensiblement que haja de limitar el que 

vol dir, i disposa de suficients recursos lingüístics per a fer descripcions 

clares, expressar punts de vista i desenvolupar arguments, utilitzant per 

a això algunes estructures complexes, sense que se li note molt que 

està buscant les paraules que necessita. 

i) Inicia, manté i acaba el discurs adequadament, fent un ús eficaç de   

els torns de paraula, encara que pot ser que no sempre ho faça amb 

elegància, i gestiona la interacció amb flexibilitat i eficàcia i de manera 

col·laborativa, confirmant la seua comprensió, demanant l'opinió de 

l'interlocutor, convidant a uns altres a participar, i contribuint al 

manteniment de la comunicació. 
 

3. Activitats de comprensió de textos escrits 

3.1. Objectius 

a) Comprendre instruccions, indicacions o altres informacions tècniques 

extenses i complexes dins del propi camp d’interès o d'especialització, 

incloent detalls sobre condicions i advertiments. 

b) Identificar amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, 

articles i informes sobre una àmplia sèrie de temes professionals o del 

propi interès, i comprendre, en textos de referència i consulta, en 

qualsevol suport, informació detallada sobre temes generals, de la 

pròpia especialitat o d’interès personal, així com informació 

específica en textos oficials, institucionals, o corporatius. 

c) Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de notes, 

missatges i correspondència personal en qualsevol suport, inclosos 

fòrums i blocs, en els quals es transmet informació detallada, i 

s'expressen, justifiquen i argumenten idees i opinions sobre temes 

concrets i abstractes de caràcter general o del propi interès, 

d) Llegir correspondència formal relativa al propi camp d'especialització, 

sobre assumptes de caràcter tant abstracte com concret, i captar el 

seu significat essencial, així com comprendre els seus detalls i 
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implicacions més rellevants. 

e) Comprendre textos periodístics, inclosos articles i reportatges sobre 

temes d'actualitat o especialitzats, en els quals l'autor adopta certs 

punts de vista, presenta i desenvolupa arguments, i expressa opinions 

de manera tant implícita com explícita. 

f) Comprendre textos literaris i de ficció contemporanis, escrits en prosa i 

en una varietat lingüística estàndard, d'estil simple i llenguatge clar, 

amb l'ajuda esporàdica del diccionari. 
 

3.2. Competències i continguts 
 

3.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

Coneixement i aplicació a la comprensió del text dels aspectes 

socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

  

a) convencions socials, normes de cortesia i registres; 

b) valors, creences i actituds; 

c) història, cultures i comunitats. 
 

3.2.2. Competència i continguts estratègics 
 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la comprensió de textos escrits: 

a) mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i 

tema; 

b) identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a aquest; 

c) distinció de tipus de comprensió (p. e. sentit general, informació 

essencial, punts principals, o opinions implícites); 

d) formulació d'hipòtesi sobre contingut i context; 

e) inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, lingüístics i paralingüístics 

(suport, imatges i gràfics, trets ortotipográfics…); 

f) reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous 

elements. 
 

3.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Comprensió de les següents funcions comunicatives mitjançant exponents 

variats propis la llengua escrita segons l'àmbit i context comunicatius: 
 

a) inici, gestió i terme de relacions socials: acceptar i declinar una 

invitació; agrair; atraure l'atenció; compadir-se; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; fer compliments; insultar; 

interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; demanar disculpes; 

presentar-se i presentar a algú; accedir; refusar; saludar; acusar; 

defensar; exculpar; lamentar; retraure; 

b) descripció i valoració de qualitats físiques i abstractes de persones, 

objectes, llocs, esdeveniments, activitats, procediments, processos i 

productes; 

c) narració d'esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció 

d'estats i situacions presents, i expressió de successos futurs i de 

prediccions a curt, mitjà i llarg termini; 

d) intercanvi d'informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, 

consells, advertiments i avisos; 
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e) expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el 

dubte, la conjectura, l'escepticisme i la incredulitat: afirmar; anunciar; 

assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; 

corroborar; descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord 

amb diferents graus de fermesa; expressar desconeixement; expressar 

dubte; expressar escepticisme; expressar una opinió; identificar i 

identificar-se; predir; rebatre; rectificar; replicar; suposar; 

f) expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la decisió, la 

promesa, l'ordre, l'autorització i la prohibició, l'exempció i l'objecció: 

aconsellar; advertir; alertar; amenaçar; animar; autoritzar; donar 

instruccions; donar permís; demandar; denegar; desanimar; dispensar o 

eximir a algú de fer  alguna cosa; dissuadir; exigir; ordenar; demanar 

alguna cosa, ajuda, confirmació, consell, informació, instruccions, 

opinió, permís, que algú faça alguna cosa; negar permís a algú; 

persuadir; previndre a algú en contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; 

proposar; prometre; reclamar; recomanar; recordar alguna cosa a 

algú; sol·licitar; suggerir; suplicar, retractar-se; 

g) expressió de l'interès, l'aprovació, l'estima, l'estima, l'elogi, l'admiració, la 

preferència, la satisfacció, l'esperança, la confiança, la sorpresa, i els 

seus contraris; 

h) formulació de suggeriments, condicions i hipòtesis. 

 

3.2.4. Competència i continguts discursius 

 

Comprensió de models contextuals i patrons textuals variats propis de la 

llengua escrita: 

 

a) Característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, relacions, 

intenció comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps). 

b) Expectatives generades pel context: tipus, format i estructura 

textuals; varietat de llengua, registre i estil; tema, enfocament i 

contingut; selecció de patrons sintàctics, lèxics, i ortotipogràfics. 

c) Organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

text periodístic > article d'opinió); (macro)funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al 

context). 

 

3.2.5. Competència i continguts sintàctics 

 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques variades i complexes pròpies de la llengua escrita, segons 

l'àmbit i context comunicatius, per a expressar: 

 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) i 
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les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, habitual, 

prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, probabilitat) 

i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, concessió, 

comparació, condició, causa, finalitat, resultat, i correlació. 
 

3.2.6. Competència i continguts lèxics 

Comprensió de lèxic escrit comú, i més especialitzat dins de: 

a. les pròpies àrees d’interès, en els àmbits personal, públic, 

acadèmic i ocupacional; 

b. relatiu a la descripció de persones i objectes; 

c. temps i espai; 

d. estats, esdeveniments i esdeveniments; 

e. activitats, procediments i processos; 

f. relacions personals, socials, acadèmiques i professionals; 

g. educació i estudi; 

h. treball i emprenedoria; 

i. béns i serveis; 

j. llengua i comunicació intercultural; 

k. ciència i tecnologia; 

l. història i cultura. 
 

3.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 

Reconeixement i comprensió dels significats i intencions comunicatives 

associats als patrons gràfics i convencions ortogràfiques d'ús comú 

generals i en entorns comunicatius específics. 
 

3.3. Criteris d'avaluació.  
 

a. Coneix amb la deguda profunditat, i aplica eficaçment a la 

comprensió del text fent les inferències adequades, els aspectes 

socioculturals i sociolingüístics generals i més específics que 

caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en les quals 

s'usa l'idioma i els trets específics de la comunicació escrita en 

aquestes, apreciant les diferències de registres i estils estàndard. 

b. Llig amb un alt grau d'independència, adaptant l'estil i la 

velocitat de lectura als diferents textos i finalitats i aplicant 

eficaçment altres estratègies adequades per a la comprensió 

del sentit general, la informació essencial, els punts principals, els 

detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com 

explícites, dels autors clarament senyalitzades. 

c. Distingeix la funció o funcions comunicatives, tant secundàries 

com principals, del text, i aprecia les diferències d'intenció 

comunicativa i de significat de diferents exponents de les 

mateixes segons el context i el gènere i tipus textuals. 
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d. Comprèn els diversos significats associats a l'ús de diferents 

patrons discursius típics de diferents gèneres i tipus textuals pel 

que respecta a la presentació i organització de la informació. 

e. Comprèn els significats i funcions generalment associats a 

diverses estructures sintàctiques pròpies de  la llengua escrita en 

contextos d'ús  comuns, i més específics dins del seu camp 

d’interès o d'especialització. 

f. Compta amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que 

tinga alguna dificultat amb expressions poc freqüents, que 

inclou tant un lèxic general, i més específic segons els seus 

interessos i necessitats personals, acadèmiques o professionals, 

com a expressions i modismes d'ús comú, i connotacions i 

matisos accessibles en el llenguatge literari; i identifica pel 

context paraules desconegudes en temes relacionats amb els 

seus interessos o camp d'especialització. 

g. Reconeix els valors i significats associats a convencions de 

format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació, generals i 

menys habituals, així com abreviatures i símbols d'ús comú i més 

específic. 
 

4. Activitats de producció i coproducció de textos escrits. 

4.1. Objectius 

a) Emplenar, en suport paper o online, qüestionaris i formularis 

detallats amb informació complexa, de tipus personal, públic, 

acadèmic o professional incloent preguntes obertes i seccions de 

producció lliure (p. e. per a contractar un segur, realitzar una 

sol·licitud davant organismes o institucions oficials, o una enquesta 

d'opinió). 

b) Escriure, en qualsevol suport o format, un CV detallat, juntament 

amb una carta de motivació (p. e. per a cursar estudis a 

l'estranger, o presentar-se per a un lloc de treball), detallant i 

ampliant la informació que es considera rellevant i ajustant-la al 

propòsit i destinatari específics. 

c) Escriure notes, anuncis i missatges en els quals es transmet o 

sol·licita informació senzilla de caràcter immediat, o més 

detallada segons la necessitat comunicativa incloent explicacions 

i opinions, sobre aspectes relacionats amb activitats  i situacions 

habituals, o més específics dins del propi camp d'especialització o 

d’interès, i en els quals es ressalten els aspectes que resulten 

importants, respectant les convencions específiques del gènere i 

tipus textuals i les normes de cortesia i, en el seu cas, de la 

etiqueta. 

d) Prendre notes, amb el suficient detall, sobre aspectes que es 

consideren importants, durant una conferència, presentació o 

xarrada estructurada amb claredat sobre un tema conegut, de 

caràcter general o relacionat amb el propi camp 

d'especialització o d’interès, encara que es perda alguna 

informació per concentrar-se en les paraules mateixes. 

e) Prendre notes, recollint les idees principals, els aspectes rellevants, i 

detalls importants, durant una entrevista (p. e. de treball), 

conversa formal, reunió, o debat, ben estructurats i sobre temes 

relacionats amb el propi camp d'especialització o d’interès. 
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f) Escriure correspondència personal, en qualsevol suport, i 

comunicar-se amb seguretat en fòrums i blocs, en els quals 

s'expressen notícies i punts de vista amb eficàcia, es transmet 

certa emoció, es ressalta la importància personal de fets i 

experiències, i es comenten les notícies i els punts de vista dels 

corresponsals i d'altres persones. 

g) Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal dirigida a 

institucions públiques o privades i a empreses, en les quals es dona 

i sol·licita informació detallada, i s'expliquen i justifiquen amb el 

suficient detall els motius de certes accions, respectant les 

convencions formals i de cortesia pròpies d'aquest tipus de textos..  

h) Escriure informes de mitja extensió, d'estructura clara i en  un 

format convencional, en els quals s'exposa un assumpte amb cert 

detall i es desenvolupa un argument, raonant a favor o en contra 

d'un punt de vista concret, explicant els avantatges i els 

desavantatges de diverses opcions, i aportant conclusions 

justificades i suggeriments sobre futures o possibles línies 

d'actuació. 
 

4.2. Competències i continguts 

4.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement i aplicació a la producció i coproducció del text escrit dels 

aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

 

a) convencions socials, normes de cortesia i registres; 

b) valors, creences i actituds; 

c) història, cultures i comunitats. 
 

4.2.2. Competència i continguts socioculturals estratègics 
 

Estratègies de planificació, execució, control i reparació de la producció i 

coproducció de textos escrits: 

a) activar esquemes mentals sobre l'estructura de l'activitat i el text 

específics (p. e. escriure una carta de presentació, un informe…); 

b) identificar el buit d'informació i opinió i valorar el que pot donar-se per 

descomptat, concebent el missatge amb claredat i distingint la seua 

idea o idees principals i la seua estructura bàsica; 

c) adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i les 

característiques discursives adequades a cada cas; 

d) secundar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs (utilitzar 

llenguatge ‘prefabricat’, etc.); 

e) localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d'un 

diccionari o gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.); 

f) expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules de 

cada tipus de text; 

g) reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el 

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), 

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles; 

h) controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació. 

 

4.2.3. Competència i continguts funcionals 
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Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant exponents 

variats propis la llengua escrita segons l'àmbit i context comunicatius: 

a) inici, gestió i terme de relacions socials: acceptar i declinar una 

invitació; agrair; atraure l'atenció; compadir-se; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; expressar condolença;  

b) felicitar; fer compliments; interessar-se per algú o alguna cosa; 

convidar; demanar disculpes; presentar-se i presentar a algú; accedir; 

refusar; saludar;  

c) acusar; defensar; exculpar; lamentar; retraure; 

d) descripció i valoració de qualitats físiques i abstractes de persones, 

objectes, llocs, esdeveniments, activitats, procediments, processos i 

productes; 

e) narració d'esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció 

d'estats i situacions presents, i expressió de successos futurs i de 

prediccions a curt, mitjà i llarg termini; 

f) intercanvi d'informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, 

consells, advertiments i avisos; 

g) expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el 

dubte, la conjectura, l'escepticisme i la incredulitat: afirmar; anunciar; 

assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; 

corroborar; descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord 

amb diferents graus de fermesa; expressar desconeixement; expressar 

dubte; expressar escepticisme; expressar una opinió; identificar i 

identificar-se; predir; rebatre; rectificar; replicar;  suposar; 

h) expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la decisió, la 

promesa, l'ordre, l'autorització i la prohibició, l'exempció i l'objecció: 

aconsellar; advertir; alertar; animar; autoritzar; donar instruccions; donar 

permís; demandar; denegar; dispensar o eximir a algú de fer alguna 

cosa; dissuadir; exigir; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, 

confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, permís, que algú 

faça alguna cosa; negar permís a algú; persuadir; previndre a algú en 

contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; proposar; prometre; reclamar; 

recomanar; recordar alguna cosa a algú; sol·licitar; suggerir; suplicar, 

retractar-se; 

i) expressió de l'interès, l'aprovació, l'estima, l'estima, l'elogi, l'admiració, la 

preferència, la satisfacció, l'esperança, la confiança, la sorpresa, i els 

seus contraris; 

j) formulació de suggeriments, condicions i hipòtesis. 
 

4.2.4. Competència i continguts discursius 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals variats 

propis de la llengua escrita a la producció i coproducció de textos: 
 

a) característiques del context segons l'àmbit d'acció general i l'activitat 

comunicativa específica, els participants (trets, relacions, intenció 

comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps); 

b) selecció de patrons i característiques textuals demandades pel 

context: tipus, format i estructura textuals; varietat de llengua, registre i 

estil; tema, enfocament i contingut; patrons sintàctics, lèxics, i 

ortotipogràfics; 

c) organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

Correspondència > carta formal); (macro)funció textual (exposició, 
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descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuales i per referència al 

context). 

 

4.2.5. Competència i continguts sintàctics 
 

Coneixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús d'estructures 

sintàctiques variades i complexes pròpies de la llengua escrita, segons 

l'àmbit i el context comunicatius, per a expressar: 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) i 

les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, habitual, 

prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, probabilitat) 

i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació; 

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, concessió, 

comparació, condició, causa, finalitat, resultat, i correlació. 

 

4.2.6. Competència i continguts lèxics 

Coneixement, selecció i ús de lèxic escrit comú, i més especialitzat dins de: 

a) les pròpies àrees d’interès, en els àmbits personal, públic, 

acadèmic i ocupacional, 

b) relatiu a la descripció de persones i objectes; 

c) temps i espai; 

d) estats, esdeveniments i esdeveniments; 

e) activitats, procediments i processos; 

f) relacions personals, socials, acadèmiques i professionals; 

g) educació i estudi; 

h) treball i emprenedoria; 

i) béns i serveis; 

j) llengua i comunicació intercultural; 

k) ciència i tecnologia; 

l) història i cultura. 
 

4.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 
 

Producció dels patrons gràfics i convencions ortogràfiques d'ús comú, 

generals i en entorns específics segons l'àmbit comunicatiu, seleccionant-

los i adaptant el seu ús als diversos significats i intencions comunicatives 

associats amb aquests. 
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4.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Aplica adequadament a la producció de textos escrits els 

aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la llengua i 

cultures meta relatius a costums, usos, actituds, valors i creences que 

ha integrat en la seua competència intercultural, i sap superar les 

diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, 

adaptant el registre i l'estil, o aplicant altres mecanismes 

d'adaptació contextual per a expressar-se apropiadament segons 

la situació i el propòsit comunicatius i evitar errors importants de 

formulació. 

b) Aplica amb flexibilitat les estratègies més adequades per a elaborar 

textos escrits de certa longitud, detallats i ben estructurats, p. e. 

desenvolupant els punts principals i ampliant-los amb la informació 

necessària a partir d'un esquema previ, o integrant de manera 

apropiada informació rellevant procedent de diverses fonts. 

c) Realitza les funcions comunicatives que persegueix utilitzant els 

exponents més adequats al context específic d'entre un repertori 

variat. 

d) Articula el text de manera clara i coherent utilitzant adequadament, 

sense errors que conduïsquen a malentesos, els patrons comuns 

d'organització segons el gènere i el tipus textual, i els recursos de 

cohesió d'ús comú i més específic per a desenvolupar descripcions i 

narracions clares i detallades, argumentar eficaçment i matisar els 

seus punts de vista, indicar el que considera important (p. e. 

mitjançant estructures emfàtiques), i ampliar amb alguns exemples, 

comentaris i detalls adequats i rellevants. 

e) Demostra un bon control d'estructures sintàctiques comunes i 

algunes més complexes, amb alguna relliscada esporàdica o error 

no sistemàtic que no afecta la comunicació, seleccionant-les amb 

flexibilitat i adequadament segons la intenció comunicativa en el 

context específic. 

f) Disposa d'un ampli lèxic escrit d'ús comú i sobre assumptes relatius al 

seu camp d'especialització i interessos, i varia la formulació per a 

evitar repeticions freqüents, recorrent amb flexibilitat a circumloquis 

quan no troba una expressió més precisa. 

g) Utilitza amb raonable correcció, encara que encara puga 

manifestar influència de la seua(s) llengua(s) primera(s) o unes altres, 

els patrons ortotipogràfics d'ús comú i més específic (p. e. parèntesi, 

guions, abreviatures, asteriscos, cursiva), i aplica amb flexibilitat les 

convencions formals més habituals de redacció de textos tant en 

suport paper com digital. 
 

5. Activitats de mediació 
 

5.1. Objectius 
 

a) Transmetre oralment a tercers, en forma resumida o adaptada, el sentit 

general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més 

rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, 

continguts en textos orals o escrits conceptual i estructuralment 

complexos (p. e. presentacions, documentals, entrevistes, converses, 
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debats, articles), sobre aspectes, tant abstractes com concrets, de 

temes generals o del propi interès o camp d'especialització, sempre 

que aquests textos estiguen ben organitzats, en alguna varietat 

estàndard de la llengua, i si pot tornar a escoltar el que s'ha dit o rellegir 

les seccions difícils. 

b) Sintetitzar i transmetre oralment a tercers, la informació i arguments 

principals, així com els aspectes rellevants, recopilats de diversos textos 

escrits procedents de diferents fonts (p. e. diferents mitjans de 

comunicació, o diversos informes o altres documents de caràcter 

educatiu o professional). 

c) Interpretar durant intercanvis entre amics, coneguts, familiars, o 

col·legues, en els àmbits personal i públic, en situacions tant habituals 

com més específiques i de major complexitat (p.e. en reunions socials, 

cerimònies, esdeveniments, o visites culturals), sempre que puga 

demanar confirmació d'alguns detalls. 

d) Interpretar durant intercanvis de caràcter formal (p. e. en una reunió de 

treball clarament estructurada), sempre que puga preparar-se per 

endavant i demanar confirmació i aclariments segons ho necessite. 

e) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en 

situacions tant habituals com més específiques i de major complexitat, 

transmetent la informació, les opinions i els arguments rellevants, 

comparant i contrastant els avantatges i desavantatges de les diferents 

postures i arguments, expressant les seues opinions sobre aquest tema 

amb claredat i amabilitat, i demanant i oferint suggeriments sobre 

possibles solucions o vies d'actuació..  

f) Prendre notes escrites per a tercers, amb la deguda precisió i 

organització, recollint els punts i aspectes més rellevants, durant una 

presentació, conversa o debat clarament estructurats i en una varietat 

estàndard de la llengua, sobre temes del propi interès o dins del camp 

propi d'especialització acadèmica o professional. 

g) Transmetre per escrit el sentit general, la informació essencial, els punts 

principals, els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant 

implícites com explícites, continguts en textos escrits o orals conceptual 

i estructuralment complexos, sobre aspectes, tant abstractes com 

concrets, de temes generals o del propi interès o camp 

d'especialització, sempre que aquests textos estiguen ben organitzats, 

en alguna varietat estàndard de la llengua, i si pot rellegir les seccions 

difícils o tornar a escoltar el que s'ha dit..  

h) Resumir per escrit els punts principals, els detalls rellevants i els punts de 

vista, opinions i arguments expressats en converses, entre dues o més 

interlocutors, clarament estructurades i articulades a velocitat normal i 

en una varietat estàndard de la llengua, sobre temes d’interès personal 

o del propi camp d'especialització en els àmbits acadèmic i 

professional. 

i) Resumir per escrit notícies, i fragments d'entrevistes o documentals que 

contenen opinions, arguments i anàlisis, i la trama i la seqüència dels 

esdeveniments de pel·lícules o d'obres de teatre. 

j) Sintetitzar i transmetre per escrit la informació i arguments principals, així 

com els aspectes rellevants, recopilats de diversos textos escrits 

procedents de diferents fonts (p. e. diferents mitjans de comunicació, o 

diversos informes o altres documents de caràcter educatiu o 
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professional). 

 

5.2. Competència i continguts interculturals 
 

Gestió dels coneixements, destreses i actituds interculturals que permeten dur a 

terme: 

a) activitats de mediació amb certa flexibilitat: 

b) autoconsciència cultural; 

c) consciència sociolingüística; 

d) coneixements culturals generals i més específics; 

e) observació; 

f) escolta; 

g) avaluació; 

h) posada en relació; 

i) adaptació; 

j) respecte. 

5.3. Criteris d'avaluació.  

a) Coneix amb la deguda profunditat, i aplica adequadament a l'activitat de 

mediació en cada cas, els aspectes socioculturals i sociolingüístics generals 

i més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica 

en les quals es parla l'idioma, així com les seues implicacions més rellevants, 

i sap superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els 

estereotips, demostrant confiança en l'ús de diferents registres i estils, o 

altres mecanismes d'adaptació contextual, expressant-se apropiadament 

en situacions diverses i evitant errors importants de formulació. 

b) Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb certa 

naturalitat, estratègies adequades per a adaptar els textos que ha de 

processar al propòsit, la situació, els participants i el canal de comunicació, 

mitjançant procediments variats (p. e. paràfrasi, circumloquis, amplificació 

o condensació de la informació). 

c) Sap obtindre la informació detallada que necessita per a poder transmetre 

el missatge amb claredat i eficàcia. 

d) Organitza adequadament la informació que pretén o ha de transmetre, i 

la detalla de manera satisfactòria segons siga necessari. 

e) Transmet amb suficiència tant la informació com, en el seu cas, el to i les 

intencions dels parlants o autors. 

f) Pot facilitar la interacció entre les parts monitorant el discurs amb 

intervencions adequades, repetint o reformulant el que s'ha dit, demanant 

opinions, fent preguntes per a abundar en alguns aspectes que considera 

importants, i resumint la informació i els arguments quan és necessari per a 

aclarir el  fil de la discussió. 

g) Compara i contrasta informació i idees de les fonts o les parts i resumeix 

apropiadament els seus aspectes més rellevants. 

h) És capaç de suggerir una eixida de compromís, una vegada analitzades 

els avantatges i desavantatges d'altres opcions. 

  

6. Llibres de text i suport, materials i recursos didàctics  

     Materials i recursos didàctics 

Es considera necessari utilitzar un llibre de text, perquè aquest és una eina de 

treball útil tant per al professor com per a l'alumne. En el cas d'aquest  últim, el 
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llibre de text suposa un punt de suport i orientació en el seu aprenentatge ja que 

pot remetre's a ell constantment com a guia dels continguts del curs. 

L'elecció dels llibres de text ha estat basada en la voluntat d'aplicar un mètode 

comunicatiu i directe que s'adapte a les circumstàncies i al nivell dels alumnes. 

S'ha procurat que siga un mètode atractiu, motivador i, sobretot, que oferisca, 

tant a l'alumne com al professor, materials de treball necessaris per a aconseguir 

els objectius establits. 

Com a mesura de foment de la lectura es considera necessari recomanar també 

uns textos que ajuden l'alumnat a orientar-se en el panorama editorial italià i 

alhora proporcionen una ocasió d'acostament a la producció literària italiana 

segons el nivell de coneixement de l'idioma. De qualsevol forma l'alumne podrà 

triar altres lectures si els seus gustos li porten a això. 

També es fomentarà el visionat a casa de les pel·lícules del departament perquè 

contribueixen a millorar la capacitat de comprensió oral amén d'afavorir l'ús de 

la biblioteca del centre. A més es faran diferents activitats d'expressió escrita i 

oral en classe basades en elles. Per a això es partirà d'una llista elaborada pel 

professor de 30 pel·lícules recomanades que podran trobar a la biblioteca. 
       

Llibre de text 

- Dieci B2. Alma edizioni. 

Lectures recomanades 

Amb l'objectiu de fomentar la lectura entre els alumnes i l'ús de la biblioteca del 

centre, els docents aconsellaran als alumnes les lectures convenients per al seu 

nivell que podran adquirir o demanar utilitzant el servei de préstec. 
 

Material complementari 

S'utilitzarà també material elaborat pels professors i s'utilitzaran activitats diferents 

de les oferides pel llibre. A aquest efecte s'elaboraran materials orientats a 

millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumne, ajustant-se la seua 

elecció a les característiques, el ritme i les necessitats dels grups. 

L'elaboració i utilització d'aquests materials i activitats (textos, exercicis, jocs, 

diàlegs, preguntes, cançons, etc...) facilita una millor assimilació i trenca amb la 

monotonia que arriba a tindre l'estructura i l'enfocament d'un llibre de text. 

A continuació  assenyalem els diccionaris, manuals i altres textos que considerem 

de major utilitat. 
      

      Diccionaris 

- Devoto G.- Oli G.C. - Dizionario della Lingua Italiana (monolingüe) - Le Monnier, 

Firenze  

- Garzanti . Grande dizionario di spagnolo – Garzanti, Torino 

- Sabatini F. - Coletti V. - D.I.S.C. (monolingüe) - Giunti, Firenze  

- Tam L. - Dizionario Spagnolo-Italiano / Italiano-Español (bilingüe) - Hoepli, Milano 

- Zingarelli N. - Il Nuovo Zingarelli (monolingüe) - Zanichelli, Bologna 
 

Gramàtiques 

- Carrera Díaz M. - Manual de gramática italiana - Ariel, Barcelona. Dardano 

M. e Trifone P. - La lingua italiana - Zanichelli, Bologna.  

- Mezzadri M.- Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi - 

Guerra, Perugia 

- Nocchi S. - Grammatica pratica della lingua italiana - Alma, Firenze. 

- Patota G. – Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo- 

Garzanti, Novara Serianni L. - Italiano: grammatica, sintassi, dubbi - Garzanti, 
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Torino. 

- Tartaglione R. - Grammatica italiana - Alma, Firenze.  

- Serianni, L. – Prima lezione di grammatica – Laterza, Bari 

- A. Latino; M. Muscolino – UNA GRAMMATICA ITALIANA PER TUTTI 1 e 2 – 

Edilingua, Roma  

 

      7. Seqüenciació de continguts 

 

      Primer trimestre 

Continguts funcionals 

Comptar un esdeveniment 

Parlar de costums relacionats amb els records de l'escola  

Descriure professors, companys, cursos, centres d'ensenyament  

Expressar acord / discrepància 

Expressar pena 

Aparentar sorpresa i incredulitat  

Fer una admissió (admetre) 

Criticar una opinió o una afirmació 

Parlar de la relació que es té amb el menjar  

Parlar de gustos relacionats amb el menjar  

Expressar preferències 

Descriure plats 

Descriure procediments de manera clara  

Transmetre i comunicar informació 

Expressar percentatges i exposar estadístiques i comentar-les  

Emmarcar fets en segles passats 

Relatar un esdeveniment o un esdeveniment històric 

Argumentar i exposar el punt de vista personal en situacions informals 
 

Continguts sintàctics 

Ús de l'auxiliar amb el passato prossimo 

Verbs amb doble auxiliar amb el passato prossimo  

Verbs pronominals (Cavarsela, Entrarci, uscirsene) 

Repàs dels temps pretèrits d'indicatiu: passato prossimo, imperfetto, 

passato remoto 

Pronoms relatius dobles (chi, ciò che)  

Indefinits 

Futur compost 

Subjuntiu: Subjuntiu + indefinits; Come se, Senza che + subj; Ús del subjuntiu 

en frases relatives; Ús del subjuntius amb el superlatiu relatiu; Ús del subjuntiu 

amb frase principal negativa; Ús del Subjuntiu amb purché; non perché + 

subjuntivo;  subjuntiu amb frases comparatives; subjuntiu amb expressions 

consecutives: in modo che, far sì che 

Recursos de focalització sintàctica (dislocazione a sinistra )  

Repàs i ampliació de la forma passiva: Si passivante  

Verbs amb preposicions 

Adverbis de temps: Allora, Un giorno 

Discurs indirecte: repàs i ampliació (il discorso indiretto introdotto da di)  

Usos del condicional 

Interrogativa indirecta 
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Continguts lèxics 

Numerals sustantivats  

Adjectius derivats de substantius.  

Formació del contrari de substantius i adjectius  

Lèxic relacionat amb l'escola i la instrucció  

Lèxic relacionat amb la gastronomia 

Lèxic relacionat amb els mitjans de comunicació 
 

      Segon trimestre 
 

Continguts funcionals 

Parlar del treball 

Formular una petició i contestar amb un registre formal  

Expressar-se de manera clara i educada amb un registre formal  

Comunicar un desig o intenció 

Intercanviar informació i consells sobre el propi treball  

Expressar emocions segons el registre utilitzat 

Parlar de si mateix 

Descriure a algú físicament i el caràcter  

Queixar-se 

Entrevistar a algú 

Reconèixer els gèneres cinematogràfics  

Expressar gustos i preferències 

Disminuir l'abast d'una afirmació anterior  

Expressar-se amb ironia 

Contar l'argument d'una pel·lícula 

Fer la recensió d'una pel·lícula  

Criticar a algú 
 

Continguts sintàctics 

Ús de l'adjectiu possessiu posposat 

Ús del possessiu Proprio 

Oració hipotètica: repàs i ampliació; diferents maneres d'expressar la 

conjunció se 

Gerundi amb funció causal i hipotètica 

Concordança: condicional + subjuntiu  

Posició de l'adjectiu 

Fare + infinitiu 

Preposicions in i a: repàs i ampliació  

Pronoms relatius: repàs i ampliació  

Pronom relatiu possessiu: Il cui  

Pronom relatiu: Il che 
 

Continguts lèxics 

Diferència entre finalmente e alla fine 

Nom de professions en masculí i femení 

Ús de l'Infinitiu com a substantiu 

Léxio relatiu a l'esfera del treball i el món laboral  

Lèxic relatiu a les emocions i estats d'ànim  

Lèxic relativoa a la descripció física i de caràcter  

Lèxic del cinema 

Lèxic de l'art de la pintura i dels museus 
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      Tercer trimestre  

Continguts funcionals  

Expressar judicis i valoracions  

Expressar incertesa 

Parlar dels problemes del medi ambient  

Formular propostes 

Començar i acabar una exposició  

Formular conclusions, focalitzar  

Relatar amb detall 

Descriure imatges 

Dur a terme una entrevista  

Contradir una opinió comuna  

Fer una puntualització  

Dur a terme una discussió  

Explicar alguna cosa 

Congratular-se 

Demanar i donar consells 

Parlar de manera detallada d'un esdeveniment cultural 
 

Continguts sintàctics 

Posició del pronom amb gerundi, participi, infinitiu i imperatiu 

Usos del futur  

Posició de l'adverbi 

Comparatiu: Tanto quanto 

Posició de l'article determinatiu amb noms geogràfics  

Gerundi simple i compost: repàs i ampliació  

Gerundi en frases concessives 
 

Continguts lèxics 

Plural de paraules compostes Ús de Mica 

Formes col·loquials:Prendersela, Darci giù, ecc. 

Expressions amb verbs pronominals: A dirla tutta, Sbrigarsela da soli, 

Arrampicarsi sugli specchi 

Homònims 

Paraules amb doble plural 

Lèxic relacionat amb el medi ambient 

 

PROGRAMACIÓ DEL NIVELL INTERMEDI 2B2 

Els ensenyaments de NIVELL INTERMEDI B2 tenen per objecte capacitar a 

l'alumnat per a viure de manera independent en llocs en els quals s'utilitza 

l'idioma; desenvolupar relacions personals i socials, tant cara a cara com a 

distància a través de mitjans tècnics, amb usuaris d'altres llengües; estudiar 

en un entorn educatiu pre-terciari, o actuar amb la deguda eficàcia en un 

entorn ocupacional en situacions que requerisquen la cooperació i la 

negociació sobre assumptes de caràcter habitual en aquest entorn. 

Per a això l'alumnat haurà d'adquirir les competències que li permeten 

utilitzar l'idioma, amb suficient fluïdesa i naturalitat de manera que la 

comunicació es realitze sense esforç, en situacions tant habituals com més 

específiques i de major complexitat, per a comprendre, produir, coproduir i 
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processar textos orals i escrits sobre aspectes, tant abstractes com 

concrets, de temes generals o del propi interès o camp d'especialització, 

en una varietat de registres, estils i accents estàndard, i amb un llenguatge 

que continga estructures variades i complexes, i un repertori lèxic que 

incloga expressions idiomàtiques d'ús comú, que permeten apreciar i 

expressar diversos matisos de significat. 
 

OBJECTIUS GENERALS 
 

Una vegada adquirides les competències corresponents al Nivell Intermedi 

B2, l'alumnat serà capaç de: 

a) Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts 

principals, els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant 

implícites com explícites, dels parlants en textos orals conceptual i 

estructuralment complexos, sobre temes de caràcter general o dins 

del propi camp d’interès o especialització, articulats a velocitat 

normal, en alguna varietat estàndard de la llengua i a través de 

qualsevol canal, fins i tot quan les condicions d'audició no siguen  

bones. 

b) Produir i coproduir, independentment del canal, textos orals clars i 

prou detallats, de certa extensió, ben organitzats i adequats a 

l'interlocutor i propòsit comunicatiu específics, sobre temes diversos 

d'interès general, personal o dins del propi camp d'especialització, 

en una varietat de registres i estils estàndard, i amb una 

pronunciació i entonació clares i naturals, i un grau d'espontaneïtat, 

fluïdesa i correcció que li permeta comunicar-se amb eficàcia 

encara que encara puga cometre errors esporàdics que 

provoquen la incomprensió, dels quals sol ser conscient i que pot 

corregir. 

c) Comprendre amb suficient facilitat el sentit general, la informació 

essencial, els punts principals, els detalls més rellevants i les opinions i 

actituds de l'autor, tant implícites com explícites, en textos escrits 

conceptual i estructuralment complexos, sobre temes diversos 

d’interès general, personal o dins del propi camp d'especialització, 

en alguna varietat estàndard de la llengua i que continguen 

expressions idiomàtiques d'ús comú, sempre que puga rellegir les 

seccions difícils. 

d) Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits de 

certa extensió, ben organitzats i prou detallats, sobre una àmplia 

sèrie de temes generals, d’interès personal o relacionats amb el 

propi camp d'especialització, utilitzant apropiadament una àmplia 

gamma de recursos lingüístics propis de la llengua escrita, i 

adequant amb eficàcia el registre i l'estil a la situació comunicativa. 

e) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en 

situacions tant habituals com més específiques i de major 

complexitat en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional. 
 

1. Activitats de comprensió de textos orals 

1.1. Objectius 
 

a) Comprendre declaracions i missatges, anuncis, avisos i instruccions 

detallats, donats en viu o a través de mitjans tècnics, sobre temes 

concrets i abstractes (p.e. declaracions o missatges corporatius o 
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institucionals), a velocitat normal i en una varietat estàndard de la 

llengua. 

b) Comprendre amb tot detall, independentment del canal, la qual 

cosa se li diu directament en transaccions i gestions de caràcter 

habitual i menys corrent, fins i tot en un ambient amb soroll de 

fons, sempre que s'utilitze una varietat estàndard de la llengua, i 

que es puga demanar confirmació. 

c) Comprendre, amb el suport de la imatge (esquemes, gràfics, 

fotografies, vídeos), la línia argumental, les idees principals, els 

detalls rellevants i les implicacions generals de presentacions, 

xarrades, discursos, i altres formes de presentació pública, 

acadèmica o professional extensos i lingüísticament complexos, 

sobre temes relativament coneguts, de caràcter general o dins 

del propi camp d'especialització o d’interès, sempre que estiguen 

ben estructurats i tinguen marcadors explícits que guien la 

comprensió. 

d) Comprendre les idees principals i les implicacions més generals de 

converses i discussions de caràcter informal, relativament extenses 

i animades, entre dues o més participants, sobre temes coneguts, 

d'actualitat o del propi interès, i captar matisos com la ironia o 

l'humor quan estan indicats amb marcadors explícits, sempre que 

l'argumentació es desenvolupe amb claredat i en una varietat de 

llengua estàndard no gaire idiomàtica. 

e) Comprendre amb tot detall les idees que destaquen els 

interlocutors,  les seues actituds i arguments principals, en 

converses i discussions formals sobre línies d'actuació, 

procediments, i altres assumptes de caràcter general relacionats 

amb el propi camp d'especialització. 

f) Comprendre la majoria dels documentals radiofònics, de les 

notícies de la televisió i dels programes sobre temes actuals, 

d'entrevistes en directe, debats, obres de teatre, i la majoria de les 

pel·lícules, articulats amb claredat i a velocitat normal en una 

varietat estàndard de la llengua, i identificar l'estat d'ànim i el to 

dels parlants. 
 

1.2. Competències i continguts 

1.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Coneixement, i aplicació a la comprensió del text, dels aspectes 

socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

a) convencions socials, 

b) normes de cortesia i registres; 

c) institucions, costums i rituals; 

d) valors, creences i actituds; 

e) estereotips i tabús; 

f) llenguatge no verbal; 

g) història, cultures i comunitats. 
 

1.2.2. Competència i continguts estratègics 
 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la comprensió de textos orals: 
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a) Mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

b) Identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a aquest..  

c) Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, 

punts principals, detalls rellevants, o opinions o actituds implícites). 

d) Formulació d'hipòtesi sobre contingut i context. 

e) Inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, lingüístics i paralingüístics. 

f) Comprovació d'hipòtesi: ajust de les claus d'inferència amb els 

esquemes de partida. 

g) Reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous elements. 

 

1.2.3. Competència i continguts funcionals 

 

Comprensió de les següents funcions comunicatives mitjançant exponents 

variats propis de la llengua oral segons l'àmbit i context comunicatius: 

a) Inici, gestió i terme de relacions socials: acceptar i declinar una 

invitació; agrair; atraure l'atenció; compadir-se; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; fer compliments; insultar; 

interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; demanar disculpes; 

presentar-se i presentar a algú; accedir; refusar; saludar; acusar; 

defensar; exculpar; lamentar; retraure. 

b) Descripció i valoració de qualitats físiques i abstractes de persones, 

objectes, llocs, esdeveniments, activitats, procediments, processos i 

productes. 

c) Narració d'esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció 

d'estats i situacions presents, i expressió de successos futurs i de 

prediccions a curt, mitjà i llarg termini. 

d) Intercanvi d'informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, 

consells, advertiments i avisos. 

e) Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el 

dubte, la conjectura, l'escepticisme i la incredulitat: afirmar; anunciar; 

assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; 

corroborar; descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord 

amb diferents graus de fermesa; expressar desconeixement; expressar 

dubte; expressar escepticisme; expressar una opinió; identificar i 

identificar-se; predir; rebatre; rectificar; replicar; suposar. 

f) Expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la decisió, la 

promesa, l'ordre, l'autorització i la prohibició, l'exempció i l'objecció: 

aconsellar; advertir; alertar; amenaçar; animar; autoritzar; donar 

instruccions; donar permís; demandar; denegar; desanimar; dispensar o 

eximir a algú de fer  alguna cosa; dissuadir; exigir; ordenar; demanar 

alguna cosa, ajuda, confirmació, consell, informació, instruccions, 

opinió, permís, que algú faça alguna cosa; negar permís a algú; 

persuadir; previndre a algú en contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; 

proposar; prometre; reclamar; recomanar; recordar alguna cosa a 

algú; sol·licitar; suggerir; suplicar, retractar-se. 

g) Expressió de l’interès, l'aprovació, l'estima, l'estima, l'elogi, l'admiració, la 

preferència, la satisfacció, l'esperança, la confiança, la sorpresa, i els 

seus contraris. 

h) Formulació de suggeriments, condicions i hipòtesis. 
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1.2.4. Competència i continguts discursius 

 

Coneixement i comprensió de models contextuals i patrons textuals variats 

propis de la llengua oral monològica i dialògica: 

 

a) Característiques del context segons l'àmbit d'acció general i l'activitat 

comunicativa específica, els participants (trets, relacions, intenció 

comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps). 

b) Expectatives generades pel context: tipus, format i estructura textuals; 

varietat de llengua, registre i estil; tema, enfocament i contingut; 

patrons sintàctics, lèxics, i fonètic-fonològics. 

c) Organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

presentació > presentació formal); (macro)funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al context). 

 

1.2.5. Competència i continguts sintàctics 

 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques variades i complexes pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit 

i el context comunicatius, per a expressar: 

 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) i 

les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, habitual, 

prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, probabilitat) 

i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, concessió, 

comparació, condició, causa, finalitat, resultat i correlació. 

 

1.2.6. Competència i continguts lèxics 

 

Comprensió de lèxic oral comú, i més especialitzat dins de: 

 

a) les pròpies àrees d’interès,.  

b) en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional, 

c) relatiu a la descripció de persones i objectes; 

d) temps i espai; estats, esdeveniments i esdeveniments; 
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e) activitats, procediments i processos; 

f) relacions personals, socials, acadèmiques i professionals; 

g) educació i estudi; 

h) treball i emprenedoria; 

i) béns i serveis; 

j) llengua i comunicació intercultural; 

k) ciència i tecnologia; 

l) història i cultura. 

 

1.2.7. Competència i continguts fonètics-fonològics 

 

Percepció dels patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú 

en entorns específics segons l'àmbit i context comunicatius, i comprensió 

dels diversos significats i intencions comunicatives associats a aquests..  

 

1.3. Criteris d'avaluació.  

 

a) Coneix amb la deguda profunditat, i aplica eficaçment a la 

comprensió del text fent les inferències adequades, els aspectes 

socioculturals i sociolingüístics generals i més específics que 

caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en les quals 

es parla l'idioma i els trets específics de la comunicació oral en 

aquestes, apreciant les diferències de registres, estils i accents 

estàndard. 

b) Coneix, i selecciona eficaçment, les estratègies més adequades 

en cada cas per a la  comprensió del sentit general, la 

informació essencial, els punts principals, els detalls més 

rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, 

dels parlants clarament senyalitzades. 

c) Distingeix la funció o funcions comunicatives, tant secundàries 

com principals, del text, i aprecia les diferències d'intenció i de 

significat de diferents exponents de les mateixes segons el 

context i el gènere i tipus textuals. 

d) Comprèn els diversos significats associats a l'ús de diferents 

patrons discursius típics de diferents gèneres i tipus textuals orals 

pel que respecta a la presentació i organització de la 

informació. 

e) Comprèn els significats i funcions generalment associats a 

diverses estructures sintàctiques pròpies de la llengua oral en 

contextos d'ús comuns, i més específics dins del seu camp 

d’interès o d'especialització..  

f) Reconeix lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els 

propis interessos i necessitats en l'àmbit personal, públic, 

acadèmic i professional, així com expressions i modismes d'ús 

comú, i connotacions i matisos accessibles en la llengua oral de 

caràcter literari. 

g) Discrimina patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús 

comú i més específics segons les diverses intencions 

comunicatives. 
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2. Activitats de producció i coproducció de textos orals 

2.1. Objectius 

Fer declaracions públiques sobre assumptes comuns, i més específics dins del 

propi camp d’interès o especialització, amb un grau de claredat, fluïdesa i 

espontaneïtat que no provoca tensió o molèsties a l'oïdor. 

Fer presentacions clares i detallades, de certa duració, i preparades 

prèviament, sobre una àmplia sèrie d'assumptes generals o relacionats amb la 

pròpia especialitat, explicant punts de vista sobre un tema, raonant a favor o en 

contra d'un punt de vista concret, mostrant els avantatges i desavantatges de 

diverses opcions, desenvolupant arguments amb claredat i ampliant i defensant 

les seues idees amb aspectes complementaris i exemples rellevants, així com  

respondre a una sèrie de preguntes complementàries de l'audiència amb un 

grau de fluïdesa i espontaneïtat que no suposa cap tensió ni per a si mateix ni 

per al públic. 

Desembolicar-se amb seguretat en transaccions i gestions quotidianes i menys 

habituals, ja siga cara a cara, per telèfon o altres mitjans tècnics, sol·licitant i 

donant informació i explicacions clares i detallades, deixant clares la seua 

postura i les seues expectatives, i desenvolupant la seua argumentació de 

manera satisfactòria en la resolució dels problemes que hagen sorgit. 

Participar activament en converses i discussions informals amb un o més 

interlocutors, cara a cara o per telèfon o altres mitjans tècnics, descrivint amb 

detall fets, experiències, sentiments i reaccions, somnis, esperances i ambicions, i 

responent als dels seus interlocutors, fent comentaris adequats; expressant i 

defensant amb claredat i convicció, i explicant i justificant de manera 

persuasiva, les seues opinions, creences, i projectes; avaluant propostes 

alternatives; proporcionant explicacions, arguments, i comentaris adequats; 

realitzant hipòtesi i responent a aquestes; tot això sense divertir o molestar 

involuntàriament als seus interlocutors, sense suposar tensió per a cap  de les 

parts, transmetent certa emoció i ressaltant la importància personal de fets i 

experiències. 

Prendre la iniciativa en una entrevista (p. e. de treball), ampliant i 

desenvolupant les pròpies idees, bé amb poca ajuda, bé obtenint-la de 

l'entrevistador si es necessita. 

Participar activa i adequadament en converses, reunions, discussions i debats 

formals de caràcter habitual, o més específic dins del propi camp 

d'especialització, en els àmbits públic, acadèmic o professional, en els quals 

esbossa un assumpte o un problema amb claredat, especulant sobre les causes 

i conseqüències, i comparant els avantatges i desavantatges, de diferents 

enfocaments, i en les quals ofereix, explica i defensa les seues opinions i punts de 

vista, avalua les propostes alternatives, formula hipòtesis i respon a aquestes. 
 

2.2.Competències i continguts 
 

     2.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 
 

Coneixement, i aplicació a la producció i coproducció del text oral 

monològic i dialògic, dels aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

 

a) convencions socials, 

b) normes de cortesia i registres; 

c) institucions, costums i rituals; 
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d) valors, creences i actituds; 

e) estereotips i tabús; 

f) llenguatge no verbal; 

g) història, cultures i comunitats. 

 

     2.2.2. Competència i continguts estratègics 

 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la producció i coproducció de textos orals: 

 

a) Activar esquemes mentals sobre l'estructura de l'activitat i el text 

específics (p. e. Presentació >presentació formal). 

b) Identificar el buit d'informació i opinió i valorar el que pot donar-se per 

descomptat, concebent el missatge amb claredat i distingint la seua 

idea o idees principals i la seua estructura bàsica. 

c) Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i les 

característiques discursives adequades a cada cas. 

d) Secundar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs (utilitzar 

llenguatge ‘prefabricat’, etc.). 

e) Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo 

adequadament i ajustant-se als models i fórmules de cada tipus de 

text..  

f) Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o 

el missatge (fer concessions en el que realment es voldria expressar), 

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles. 

g) Compensar les manques lingüístiques mitjançant procediments 

lingüístics (p. e. modificar paraules de significat semblant, o definir o 

parafrasejar un terme o expressió), paralingüístics o paratextuals (p. e. 

demanar ajuda; assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions 

que aclarisquen el significat; usar llenguatge corporal culturalment 

pertinent (gestos, expressions facials, postures, contacte visual o 

corporal, proxèmica), o usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques 

convencionals). 

h) Controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la comunicació. 

 

        2.2.3. Competència i continguts funcionals 

 

Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant exponents 

variats propis la llengua oral segons l'àmbit i context comunicatius: 
 

a) Inici, gestió i terme de relacions socials: acceptar i declinar una 

invitació; agrair; atraure l'atenció; compadir-se; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; fer compliments; 

interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; demanar disculpes; 

presentar-se i presentar a algú; accedir; refusar; saludar; acusar; 

defensar; exculpar; lamentar; retraure. 

b) Descripció i valoració de qualitats físiques i abstractes de persones, 

objectes, llocs, esdeveniments, activitats, procediments, processos i 

productes. 

c) Narració d'esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció 

d'estats i situacions presents, i expressió de successos futurs i de 
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prediccions a curt, mitjà i llarg termini. 

d) Intercanvi d'informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, 

consells, advertiments i avisos. 

e) Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el 

dubte, la conjectura, l'escepticisme i la incredulitat: afirmar; anunciar; 

assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; 

corroborar; descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord 

amb diferents graus de fermesa; expressar desconeixement; expressar 

dubte; expressar escepticisme; expressar una opinió; identificar i 

identificar-se; predir; rebatre; rectificar; replicar; suposar. 

f) Expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la decisió, la 

promesa, l'ordre, l'autorització i la prohibició, l'exempció i l'objecció: 

aconsellar; advertir; alertar; animar; autoritzar; donar instruccions; donar 

permís; demandar; denegar; dispensar o eximir a algú de fer alguna 

cosa; dissuadir; exigir; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, 

confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, permís, que algú 

faça alguna cosa; negar permís a algú; persuadir; previndre a algú en 

contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; proposar; prometre; reclamar; 

recomanar; recordar alguna cosa a algú; sol·licitar; suggerir; suplicar, 

retractar-se. 

g) Expressió de l’interès, l'aprovació, l'estima, l'estima, l'elogi, l'admiració, la 

preferència, la satisfacció, l'esperança, la confiança, la sorpresa, i els 

seus contraris. 

h) Formulació de suggeriments, condicions i hipòtesis. 

 

               2.2.4. Competència i continguts discursius 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals variats 

propis de la llengua oral a la producció de textos monològics i dialògics: 

a) Característiques del context segons l'àmbit d'acció general i l'activitat 

comunicativa específica, els participants (trets, relacions, intenció 

comunicativa), i la situació (canal, lloc, temps). 

b) Selecció de patrons i característiques textuals demandades pel context: 

tipus, format i estructura textuals; varietat de llengua, registre i estil; tema, 

enfocament i contingut; patrons sintàctics, lèxics, i fonètic- fonològics. 

c) Organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. e. 

entrevista > entrevista de treball); (macro)funció textual (exposició, 

descripció, narració, exhortació, argumentació), i estructura interna 

primària (inici, desenvolupament, conclusió) i secundària (relacions 

oracionals, sintàctiques i lèxiques cotextuals i per referència al context). 

 

               2.2.5. Competència i continguts sintàctics 

Coneixement, selecció i ús d'estructures sintàctiques variades i complexes 

pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit i context comunicatius, per a 

expressar: 
 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau)); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 

adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, freqüència) 

i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, 
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simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, 

probabilitat) i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

concessió, comparació, condició, causa, finalitat, resultat, i 

correlació. 

              

              2.2.5. Competència i continguts lèxics 
 

Coneixement, selecció i ús de lèxic oral comú, i més especialitzat dins de: 

a) les pròpies àrees d’interès.  

b) en els àmbits personal, públic, acadèmic i ocupacional, 

c) relatiu a la descripció de persones i objectes; 

d) temps i espai; 

e) estats, esdeveniments i esdeveniments; 

f) activitats, procediments i processos; 

g) relacions personals, socials, acadèmiques i professionals; 

h) educació i estudi; 

i) treball i emprenedoria; 

j) béns i serveis; 

k) llengua i comunicació intercultural; 

l) ciència i tecnologia; 

m) història i cultura. 

  

2.2.6. Competència i continguts fonètic-fonològics 
 

Producció dels patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús 

comú en entorns específics segons l'àmbit i context comunicatius, 

seleccionant-los i adaptant el seu ús als diversos significats i intencions 

comunicatives associats amb aquests. 
 

2.3. Criteris d'avaluació.  

a) Aplica adequadament a la producció de textos orals monològics i 

dialògics els aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants 

de la llengua i cultures meta relatius a costums, usos, actituds, valors 

i creences que ha integrat en la seua competència intercultural, i 

sap superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i 

els estereotips, demostrant confiança en l'ús de diferents registres o 

altres mecanismes d'adaptació contextual, expressant-se 

apropiadament en situacions diverses i evitant errors importants de 

formulació. 

b) Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb 

certa naturalitat, estratègies adequades per a produir textos orals 

monològics i dialògics de diversos tipus i de certa longitud, 

planificant el discurs segons el propòsit, la situació, els interlocutors i 
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el canal de comunicació, i fent un seguiment i una reparació del 

mateix mitjançant procediments variats (p. e. paràfrasi, 

circumloquis, gestió de pauses, variació en la formulació) de 

manera que la comunicació es realitze sense esforç per la seua 

part o la dels interlocutors. 

c) Aconsegueix aconseguir les finalitats funcionals que pretén 

utilitzant, d'entre un repertori variat, els exponents més adequats al 

context específic. 

d) Articula el seu discurs de manera clara i coherent seguint els 

patrons comuns d'organització segons el gènere i el tipus textual, 

desenvolupant descripcions i narracions clares i detallades, 

argumentant eficaçment i matisant els seus punts de vista, indicant 

el que considera important (p.e.mitjançant estructures emfàtiques), 

i ampliant amb alguns exemples, comentaris i detalls adequats i 

rellevants. 

e) Demostra un bon control d'estructures sintàctiques comunes i 

algunes més complexes, amb alguna relliscada esporàdica o error 

no sistemàtic que pot corregir retrospectivament, seleccionant-les 

amb flexibilitat i adequadament segons la intenció comunicativa 

en el context específic. 

f) Disposa d'un ampli vocabulari sobre assumptes relatius a la seua 

especialitat i interessos i sobre temes més generals i varia la 

formulació per a evitar repeticions freqüents, recorrent amb 

flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió més precisa. 

g) Ha adquirit una pronunciació i entonació clares i naturals. 

h) S'expressa amb claredat, amb suficient espontaneïtat i un ritme 

bastant uniforme, i sense manifestar ostensiblement que haja de 

limitar el que vol dir, i disposa de suficients recursos lingüístics per a 

fer descripcions clares, expressar punts de vista i desenvolupar 

arguments, utilitzant per a això algunes estructures complexes, 

sense que se li note molt que està buscant les paraules que 

necessita. 

i) Inicia, manté i acaba el discurs adequadament, fent un ús eficaç 

dels torns de paraula, encara que pot ser que no sempre ho faça 

amb elegància, i gestiona la interacció amb flexibilitat i eficàcia i 

de manera col·laborativa, confirmant la seua comprensió, 

demanant l'opinió de l'interlocutor, convidant a uns altres a 

participar, i contribuint al manteniment de la comunicació. 

 

3. Activitats de comprensió de textos 

3.1. Objectius 

a) Comprendre instruccions, indicacions o altres informacions 

tècniques extenses i complexes dins del propi camp d’interès o 

d'especialització, incloent detalls sobre condicions i advertiments. 

b) Identificar amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, 

articles i informes sobre una àmplia sèrie de temes professionals o 

del propi interès, i comprendre, en textos de referència i consulta, en 

qualsevol suport, informació detallada sobre temes generals, de la 

pròpia especialitat o d’interès personal, així com informació 

específica en textos oficials, institucionals, o corporatius. 

c) Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de notes, 
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missatges i correspondència personal en qualsevol suport, inclosos 

fòrums i blocs, en els quals es transmet informació detallada, i 

s'expressen, justifiquen i argumenten idees i opinions sobre temes 

concrets i abstractes de caràcter general o del propi interès, 

d) Llegir correspondència formal relativa al propi camp 

d'especialització, sobre assumptes de caràcter tant abstracte com 

concret, i captar el seu significat essencial, així com comprendre els 

seus detalls i implicacions més rellevants. 

e) Comprendre textos periodístics, inclosos articles i reportatges sobre 

temes d'actualitat o especialitzats, en els quals l'autor adopta certs 

punts de vista,  presenta i desenvolupa arguments, i expressa 

opinions de manera tant implícita com explícita. 

f) Comprendre textos literaris i de ficció contemporanis, escrits en 

prosa i en una varietat lingüística estàndard, d'estil simple i 

llenguatge clar, amb l'ajuda esporàdica del diccionari. 

 

3.2. Competències i continguts 

 

  3.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 

Coneixement i aplicació a la comprensió del text dels aspectes 

socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

a) convencions socials, normes de cortesia i registres; 

b) institucions, costums i rituals; 

c) valors, creences i actituds; 

d) estereotips i tabús; 

e) història, cultures i comunitats. 

 

              3.2.2. Competència i continguts estratègics 

Coneixement i ús de les estratègies de planificació, execució, control i 

reparació de la comprensió de textos escrits: 

a) Mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre tipus de 

tasca i tema. 

b) Identificació del tipus textual, adaptant la comprensió a 

aquest..  

c) Distinció de tipus de comprensió (p. e. sentit general, informació 

essencial, punts principals, o opinions implícites). 

d) Formulació d'hipòtesi sobre contingut i context. 

e) Inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, lingüístics i paralingüístics 

(suport, imatges i gràfics, trets  ortotipogràfics…). 

f) Reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de nous 

elements. 

 

  3.2.3. Competència i continguts funcionals 

Comprensió de les següents funcions comunicatives mitjançant 

exponents variats propis la llengua escrita segons l'àmbit i context 

comunicatius: 

a) Inici, gestió i terme de relacions socials: acceptar i declinar una 

invitació; agrair; atraure l'atenció; compadir-se; donar la 

benvinguda; acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; fer 
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compliments; insultar; interessar-se per algú o alguna cosa; 

convidar; demanar disculpes; presentar-se i presentar a algú; 

accedir; refusar; saludar; acusar; defensar; exculpar; lamentar; 

retraure. 

b) Descripció i valoració de qualitats físiques i abstractes de 

persones, objectes, llocs, esdeveniments, activitats, 

procediments, processos i productes. 

c) Narració d'esdeveniments passats puntuals i habituals, 

descripció d'estats i situacions presents, i expressió de successos 

futurs i de prediccions a curt, mitjà i llarg termini. 

d) Intercanvi d'informació, indicacions, opinions, creences i punts 

de vista, consells, advertiments i avisos. 

e) Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la 

confirmació, el dubte, la conjectura, l'escepticisme i la 

incredulitat: afirmar; anunciar; assentir; atribuir; classificar; 

confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; corroborar; 

descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord amb 

diferents graus de fermesa; expressar desconeixement; 

expressar dubte; expressar escepticisme; expressar una opinió; 

identificar i identificar-se; predir; rebatre; rectificar; replicar; 

suposar. 

f) Expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la 

decisió, la promesa, l'ordre, l'autorització i la prohibició, 

l'exempció i l'objecció: aconsellar; advertir; alertar; amenaçar; 

animar; autoritzar; donar instruccions; donar permís; demandar; 

denegar; desanimar; dispensar o eximir a algú de fer alguna 

cosa; dissuadir; exigir; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, 

confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, permís, 

que algú faça alguna cosa; negar permís a algú; persuadir; 

previndre a algú en contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; 

proposar; prometre; reclamar; recomanar; recordar alguna 

cosa a algú; sol·licitar; suggerir; suplicar, retractar-se. 

g) Expressió de l’interès, l'aprovació, l'estima, l'estima, l'elogi, 

l'admiració, la preferència, la satisfacció, l'esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

h) Formulació de suggeriments, condicions i hipòtesis. 

 
 

  3.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Comprensió de models contextuals i patrons textuals variats propis de 

la llengua escrita: 
 

a) Característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, 

relacions, intenció comunicativa), i la situació (canal, lloc, 

temps). 

b) Expectatives generades pel context: tipus, format i estructura 

textuals; varietat de llengua, registre i estil; tema, enfocament i 

contingut; selecció de patrons sintàctics, lèxics, i ortotipogràfics. 

c) Organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. 

e. text periodístic > article d'opinió); (macro)funció textual 

(exposició, descripció, narració, exhortació, argumentació), i 
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estructura interna primària (inici, desenvolupament, conclusió) i 

secundària (relacions oracionals, sintàctiques i lèxiques 

cotextuals i per referència al context). 

 

             3.2.5. Competència i continguts sintàctics 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques variades i complexes pròpies de la llengua escrita, segons 

l'àmbit i context comunicatius, per a expressar: 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 

origen, adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, 

freqüència) i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, 

posterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, 

probabilitat) i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

concessió, comparació, condició, causa, finalitat, resultat, i 

correlació. 
 

  3.2.6. Competència i continguts lèxics 
 

Comprensió de lèxic escrit comú, i més especialitzat dins de: 

a. les pròpies àrees d’interès, en els àmbits personal, públic, 

acadèmic i ocupacional, 

b. relatiu a la descripció de persones i objectes; 

c. temps i espai; 

d. estats, esdeveniments i esdeveniments; 

e. activitats, procediments i processos; 

f. relacions personals, socials, acadèmiques i professionals; 

g. educació i estudi; 

h. treball i emprenedoria; 

i. béns i serveis; 

j. llengua i comunicació intercultural; 

k. ciència i tecnologia; 

l. història i cultura. 
 

              3.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 

Reconeixement i comprensió dels significats i intencions 

comunicatives associats als patrons gràfics i convencions 

ortogràfiques d'ús comú generals i en entorns comunicatius específics. 
 

3.2. Criteris d'avaluació.  
 

a) Coneix amb la deguda profunditat, i aplica eficaçment a la 
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comprensió del text fent les inferències adequades, els 

aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més 

específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de 

pràctica en les quals s'usa l'idioma i els trets específics de la 

comunicació escrita en aquestes, apreciant les diferències de 

registres i estils estàndard. 

b) Llig amb un alt grau d'independència, adaptant l'estil i la 

velocitat de lectura als diferents textos i finalitats i aplicant 

eficaçment altres estratègies adequades per a la comprensió 

del sentit general, la informació essencial, els punts principals, 

els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites 

com explícites, dels autors clarament senyalitzades. 

c) Distingeix la funció o funcions comunicatives, tant secundàries 

com principals, del text, i aprecia les diferències d'intenció 

comunicativa i de significat de diferents exponents de les 

mateixes segons el context i el gènere i tipus textuals. 

d) Comprèn els diversos significats associats a l'ús de diferents 

patrons discursius típics de diferents gèneres i tipus textuals pel 

que respecta a la presentació i organització de la informació. 

e) Comprèn els significats i funcions generalment associats a 

diverses estructures sintàctiques pròpies de la llengua escrita 

en contextos d'ús comuns, i més específics dins del seu camp 

d’interès o d'especialització. 

f) Compta amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara 

que tinga alguna dificultat amb expressions poc freqüents, 

que inclou tant un lèxic general, i més específic segons els 

seus interessos i necessitats personals, acadèmiques o 

professionals, com a expressions i modismes d'ús comú, i 

connotacions i matisos accessibles en el llenguatge literari; i 

identifica pel context paraules desconegudes en temes 

relacionats amb els seus interessos o camp d'especialització. 

g) Reconeix els valors i significats associats a convencions de 

format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació, generals i 

menys habituals, així com abreviatures i símbols d'ús comú i 

més específic. 
 

                2. Activitats de producció i coproducció de textos escrits 

                   4.1. Objectius 

 

a) Emplenar, en suport paper o online, qüestionaris i 

formularis detallats amb informació complexa, de tipus 

personal, públic, acadèmic o professional incloent 

preguntes obertes i seccions de producció lliure (p. e. per a 

contractar un segur, realitzar una sol·licitud davant 

organismes o institucions oficials, o una enquesta d'opinió). 

b) Escriure, en qualsevol suport o format, un CV detallat, 

juntament amb una carta de motivació (p. e. per a cursar 

estudis a l'estranger, o presentar-se per a un lloc de treball), 

detallant i ampliant la informació que es considera 

rellevant i ajustant-la al propòsit i destinatari específics. 

c) Escriure notes, anuncis i missatges en els quals es transmet o 
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sol·licita informació senzilla de caràcter immediat, o més 

detallada segons la necessitat comunicativa incloent 

explicacions i opinions, sobre aspectes relacionats amb 

activitats i situacions habituals, o més específics dins del 

propi camp d'especialització o d’interès, i en els quals es 

ressalten els aspectes que resulten importants, respectant 

les convencions específiques del gènere i tipus textuals i les 

normes de cortesia i, en el seu cas, de la etiqueta. 

d) Prendre notes, amb el suficient detall, sobre aspectes que 

es consideren importants, durant una conferència, 

presentació o xarrada estructurada amb claredat sobre un 

tema conegut, de caràcter general o relacionat amb el 

propi camp d'especialització o d’interès, encara que es 

perda alguna informació per concentrar-se en les paraules 

mateixes. 

e) Prendre notes, recollint les idees principals, els aspectes 

rellevants, i detalls importants, durant una entrevista (p. e. 

de treball), conversa formal, reunió, o debat, ben 

estructurats i sobre temes relacionats amb el propi camp 

d'especialització o d’interès.  

f) Escriure correspondència personal, en qualsevol suport, i 

comunicar-se amb seguretat en fòrums i blocs, en els quals 

s'expressen notícies i punts de vista amb eficàcia, es 

transmet certa emoció, es ressalta la importància personal 

de fets i experiències, i es comenten les notícies i els punts 

de vista dels corresponsals i d'altres persones. 

g) Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal 

dirigida a institucions públiques o privades i a empreses, en 

les quals es dona i sol·licita informació detallada, i 

s'expliquen i justifiquen amb el suficient detall els motius de 

certes accions, respectant les convencions formals i de 

cortesia pròpies d'aquest tipus de textos..  

h) Escriure informes de mitja extensió, d'estructura clara i en un 

format convencional, en els quals s'exposa un assumpte 

amb cert detall i es desenvolupa un argument, raonant a 

favor o en contra d'un punt de vista concret, explicant els 

avantatges i els desavantatges de diverses opcions, i 

aportant conclusions justificades i suggeriments sobre 

futures o possibles línies d'actuació. 

 

4.2. Competències i continguts 

 

   4.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

Coneixement i aplicació a la producció i coproducció del text escrit 

dels aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a: 

 

a) convencions socials, normes de cortesia i registres; 

b) institucions, costums i rituals; 

c) valors, creences i actituds; 

d) estereotips i tabús; 
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e) història, cultures i comunitats. 

            

              4.2.2. Competència i continguts estratègics 

 

Estratègies de planificació, execució, control i reparació de la 

producció i coproducció de textos escrits: 

a) Activar esquemes mentals sobre l'estructura de l'activitat i el 

text específics (p. e. escriure una carta de presentació, un 

informe…). 

b) Identificar el buit d'informació i opinió i valorar el que pot 

donar-se per descomptat, concebent el missatge amb 

claredat i distingint la seua idea o idees principals i la seua 

estructura bàsica. 

c) Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el 

registre i les característiques discursives adequades a cada cas. 

d) Secundar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs 

(utilitzar llenguatge ‘prefabricat’, etc.). 

e) Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics 

(ús d'un diccionari o gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.). 

f) Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i 

fórmules de cada tipus de text. 

g) Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la 

tasca) o el missatge (fer concessions en el que realment li 

agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

h) Controlar l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i 

oferiment d'aclariment i reparació de la comunicació. 

 

               4.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Realització de les següents funcions comunicatives mitjançant 

exponents variats propis la llengua escrita segons l'àmbit i context 

comunicatius: 
 

a) Inici, gestió i terme de relacions socials: acceptar i declinar una 

invitació; agrair; atraure l'atenció; compadir-se; donar la 

benvinguda; acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; fer 

compliments; interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; 

demanar disculpes; presentar-se i presentar a algú; accedir; 

refusar; saludar; acusar; defensar; exculpar; lamentar; retraure. 

b) Descripció i valoració de qualitats físiques i abstractes de 

persones, objectes, llocs, esdeveniments, activitats, 

procediments, processos i productes. 

c) Narració d'esdeveniments passats puntuals i habituals, 

descripció d'estats i situacions presents, i expressió de successos 

futurs i de prediccions a curt, mitjà i llarg termini. 

d) Intercanvi d'informació, indicacions, opinions, creences i punts 

de vista, consells, advertiments i avisos. 

e) Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la 

confirmació, el dubte, la conjectura, l'escepticisme i la 

incredulitat: afirmar; anunciar; assentir; atribuir; classificar; 

confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; corroborar; 
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descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord amb 

diferents graus de fermesa; expressar desconeixement; 

expressar dubte; expressar escepticisme; expressar una opinió; 

identificar i identificar-se; predir; rebatre; rectificar; replicar; 

suposar. 

f) Expressió de la necessitat, el desig, la intenció, la voluntat, la 

decisió, la promesa, l'ordre, l'autorització i la prohibició, 

l'exempció i l'objecció: aconsellar; advertir; alertar; animar; 

autoritzar; donar instruccions; donar permís; demandar; 

denegar; dispensar o eximir a algú de fer alguna cosa; 

dissuadir; exigir; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, 

confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, permís, 

que algú faça alguna cosa; negar permís a algú; persuadir; 

previndre a algú en contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; 

proposar; prometre; reclamar; recomanar; recordar alguna 

cosa a algú; sol·licitar; suggerir; suplicar, retractar-se. 

g) Expressió de l’interès, l'aprovació, l'estima, l'estima, l'elogi, 

l'admiració, la preferència, la satisfacció, l'esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

h) Formulació de suggeriments, condicions i hipòtesis. 

 

              4.2.4. Competència i continguts discursius 

Coneixement i aplicació de models contextuals i patrons textuals 

variats propis de la llengua escrita a la producció i coproducció de 

textos: 

a) Característiques del context segons l'àmbit d'acció general i 

l'activitat comunicativa específica, els participants (trets, 

relacions, intenció comunicativa) i la situació (canal, lloc, 

temps). 

b) Selecció de patrons i característiques textuals demandades pel 

context: tipus, format i estructura textuals; varietat de llengua, 

registre i estil; tema, enfocament i contingut; patrons sintàctics, 

lèxics i ortotipogràfics. 

c) Organització i estructuració del text segons (macro)gènere (p. 

e. correspondència > carta formal); (macro)funció textual 

(exposició, descripció, narració, exhortació, argumentació) i 

estructura interna primària (inici, desenvolupament, conclusió) i 

secundària (relacions oracionals, sintàctiques i lèxiques 

cotextuals i per referència al context). 

 

              4.2.5. Competència i continguts sintàctics 
 

Coneixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús 

d'estructures sintàctiques variades i complexes pròpies de la llengua 

escrita, segons l'àmbit i el context comunicatius, per a expressar: 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 

origen, adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, 

freqüència) i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
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posterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectivo, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat epistèmica (capacitat, necessitat, possibilitat, 

probabilitat) i deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

f) la manera; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers 

semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre dels seus 

constituents); 

h) l'afirmació, la negació, la interrogació, i l'exclamació;.  

i) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

concessió, comparació, condició, causa, finalitat, resultat i 

correlació. 

 

             4.2.6. Competència i continguts lèxics 

Coneixement, selecció i ús de lèxic escrit comú, i més especialitzat 

dins de: 

a) les pròpies àrees d’interès, en els àmbits personal, públic, 

acadèmic i ocupacional. 

b) relatiu a la descripció de persones i objectes; 

c) temps i espai; 

d) estats, esdeveniments i esdeveniments; 

e) activitats, procediments i processos; 

f) relacions personals, socials, acadèmiques i professionals; 

g) educació i estudi; 

h) treball i emprenedoria; 

i) béns i serveis; 

j) llengua i comunicació intercultural; 

k) ciència i tecnologia; 

l) història i cultura. 

 

               4.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 

Producció dels patrons gràfics i convencions ortogràfiques d'ús comú, 

generals i en entorns específics segons l'àmbit comunicatiu, 

seleccionant-los i adaptant el seu ús als diversos significats i intencions 

comunicatives associats amb aquests. 

 

4.2. Criteris d'avaluació.  

 

a) Aplica adequadament a la producció de textos escrits els aspectes 

socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultures 

meta relatius a costums, usos, actituds, valors i creences que ha integrat 

en la seua competència intercultural, i sap superar les diferències 

respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, adaptant el 

registre i l'estil, o aplicant altres mecanismes d'adaptació contextual per 

a expressar-se apropiadament segons la situació i el propòsit 

comunicatius i evitar errors importants de formulació..  

b) Aplica amb flexibilitat les estratègies més adequades per a elaborar 

textos escrits de certa longitud, detallats i ben estructurats, p. e. 

desenvolupant els punts principals i ampliant-los amb la informació 
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necessària a partir d'un esquema previ, o integrant de manera 

apropiada informació rellevant procedent de diverses fonts. 

c) Realitza les funcions comunicatives que persegueix utilitzant els 

exponents més adequats al context específic d'entre un repertori variat. 

d) Articula el text de manera clara i coherent utilitzant adequadament, 

sense errors que conduïsquen a malentesos, els patrons comuns 

d'organització segons el gènere i el tipus textual, i els recursos de cohesió 

d'ús comú i més específic per a desenvolupar descripcions i narracions 

clares i detallades, argumentar eficaçment i matisar els seus punts de 

vista, indicar el que considera important (p. e. mitjançant estructures 

emfàtiques), i ampliar amb alguns exemples, comentaris i detalls 

adequats i rellevants. 

e) Demostra un bon control d'estructures sintàctiques comunes i algunes 

més complexes, amb alguna relliscada esporàdica o error no sistemàtic 

que no afecta la comunicació, seleccionant-les amb flexibilitat i 

adequadament segons la intenció comunicativa en el context específic. 

f) Disposa d'un ampli lèxic escrit d'ús comú i sobre assumptes relatius al seu 

camp d'especialització i interessos, i varia la formulació per a evitar 

repeticions freqüents, recorrent amb flexibilitat a circumloquis quan no 

troba una expressió més precisa. 

g) Utilitza amb raonable correcció, encara que encara puga manifestar 

influència de la seua(s) llengua(s) primera(s) o unes altres, els patrons 

ortotipogràfics d'ús comú i més específic (p. e. parèntesi, guions, 

abreviatures, asteriscos, cursiva), i aplica amb flexibilitat les convencions 

formals més habituals de redacció de textos tant en suport paper com 

digital. 

 

              2. Activitats de mediació 

 

1.1. Objectius 
 

a) Transmetre oralment a tercers, en forma resumida o adaptada, el 

sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls 

més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, 

continguts en textos orals o escrits conceptual i estructuralment 

complexos (p. e. presentacions, documentals, entrevistes, converses, 

debats, articles), sobre aspectes, tant abstractes com concrets, de 

temes generals o del propi interès o camp d'especialització, sempre 

que aquests textos estiguen ben organitzats, en alguna varietat 

estàndard de la llengua, i si pot tornar a escoltar el que s'ha dit o 

rellegir les seccions difícils. 

b) Sintetitzar, i transmetre oralment a tercers, la informació i arguments 

principals, així com els aspectes rellevants, recopilats de diversos 

textos escrits procedents de diferents fonts (p. e. diferents mitjans de 

comunicació, o diversos informes o altres documents de caràcter 

educatiu o professional). 

c) Interpretar durant intercanvis entre amics, coneguts, familiars, o 

col·legues, en els àmbits personal i públic, en situacions tant habituals 

com més específiques i de major complexitat (p.e. en reunions 

socials, cerimònies, esdeveniments, o visites culturals), sempre que 

puga demanar confirmació d'alguns detalls. 
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d) Interpretar durant intercanvis de caràcter formal (p. e. en una reunió 

de treball clarament estructurada), sempre que puga preparar-se per 

endavant i demanar confirmació i aclariments segons ho necessite. 

e) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en 

situacions tant habituals com més específiques i de major 

complexitat, transmetent la informació, les opinions i els arguments 

rellevants, comparant i contrastant els avantatges i desavantatges 

de les diferents postures i arguments, expressant les seues opinions 

sobre aquest tema amb claredat i amabilitat, i demanant i oferint 

suggeriments sobre possibles solucions o vies d'actuació..  

f) Prendre notes escrites per a tercers, amb la deguda precisió i 

organització, recollint els punts i aspectes més rellevants, durant una 

presentació, conversa o debat clarament estructurats i en una 

varietat estàndard de la llengua, sobre temes del propi interès o dins 

del camp propi d'especialització acadèmica o professional. 

g) Transmetre per escrit el sentit general, la informació essencial, els 

punts principals, els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant 

implícites com explícites, continguts en textos escrits o orals 

conceptual i estructuralment complexos, sobre aspectes, tant 

abstractes com concrets, de temes generals o del propi interès o 

camp d'especialització, sempre que aquests textos estiguen ben 

organitzats, en alguna varietat estàndard de  la llengua, i si pot 

rellegir les seccions difícils o tornar a escoltar el que s'ha dit. 

h) Resumir per escrit els punts principals, els detalls rellevants i els punts 

de vista, opinions i arguments expressats en converses, entre dues o 

més interlocutors, clarament estructurades i articulades a velocitat 

normal i en una varietat estàndard de la llengua, sobre temes 

d’interès personal o del propi camp d'especialització en els àmbits 

acadèmic i professional. 

i) Resumir per escrit notícies, i fragments d'entrevistes o documentals 

que contenen opinions, arguments i anàlisis, i la trama i la seqüència 

dels esdeveniments de pel·lícules o d'obres de teatre. 

j) Sintetitzar i transmetre per escrit la informació i arguments principals, 

així com els aspectes rellevants, recopilats de diversos textos escrits 

procedents de diferents fonts (p. e. diferents mitjans de comunicació, 

o diversos informes o altres documents de caràcter educatiu o 

professional). 

 

1.2. Competència i continguts interculturals 
 

Gestió dels coneixements, destreses i actituds interculturals que permeten 

dur a terme: 

a) activitats de mediació amb certa flexibilitat: 

b) autoconsciència cultural; 

c) consciència sociolingüística; 

d) coneixements culturals generals i més específics; 

e) observació; 

f) escolta; 

g) avaluació; 

h) posada en relació; 

i) adaptació; 
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j) respecte. 

 

1.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Coneix amb la deguda profunditat, i aplica 

adequadament a l'activitat de mediació en cada cas, els 

aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més 

específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de 

pràctica en les quals es parla l'idioma, així com les seues 

implicacions més rellevants, i sap superar les diferències 

respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, 

demostrant confiança en l'ús de diferents registres i estils, o 

altres mecanismes d'adaptació contextual, expressant-se 

apropiadament en situacions diverses i evitant errors 

importants de formulació..  

b) Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i 

amb certa naturalitat, estratègies adequades per a 

adaptar els textos que ha de processar al propòsit, la 

situació, els participants i el canal de comunicació, 

mitjançant procediments variats (p. e. paràfrasi, 

circumloquis, amplificació o condensació de la 

informació). 

c) Sap obtindre la informació detallada que necessita per a 

poder transmetre el missatge amb claredat i eficàcia. 

d) Organitza adequadament la informació que pretén o ha 

de transmetre, i la detalla de manera satisfactòria segons 

siga necessari. 

e) Transmet amb suficiència tant la informació com, en el seu 

cas, el to i les intencions dels parlants o autors. 

f) Pot facilitar la interacció entre les parts monitorant el discurs 

amb intervencions adequades, repetint o reformulant el 

que s'ha dit, demanant opinions, fent preguntes per a 

abundar en alguns aspectes que considera importants, i 

resumint la informació i els arguments quan és necessari per 

a aclarir el fil de la discussió. 

g) Compara i contrasta informació i idees de les fonts o les 

parts i resumeix apropiadament els seus aspectes més 

rellevants. 

h) És capaç de suggerir una eixida de compromís, una 

vegada analitzades els avantatges i desavantatges d'altres 

opcions. 

 

2. Llibres de text i suport, materials i recursos didàctics 

Materials i recursos didàctics 

Es considera necessari utilitzar un llibre de text, perquè aquest és una eina de 

treball útil tant per al professor com per a l'alumne. En el cas d'aquest  últim, 

el llibre de text suposa un punt de suport i orientació en el seu aprenentatge 

ja que pot remetre's a ell constantment com a guia dels continguts del curs. 

L'elecció dels llibres de text ha estat basada en la voluntat d'aplicar un 

mètode comunicatiu i directe que s'adapte a les circumstàncies i al nivell 

dels alumnes. S'ha procurat que siga un mètode atractiu, motivador i, 
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sobretot, que oferisca, tant a l'alumne com al professor, materials de treball 

necessaris per a aconseguir els objectius establits. 

Com a mesura de foment de la lectura es considera necessari recomanar 

també uns textos que ajuden l'alumnat a orientar-se en el panorama 

editorial italià i alhora proporcionen una ocasió d'acostament a la producció 

literària italiana segons el nivell de coneixement de l'idioma. De qualsevol 

forma l'alumne podrà triar altres lectures si els seus gustos li porten a això. 

També es fomentarà el visionat a casa de les pel·lícules del departament 

perquè contribueixen a millorar la capacitat de comprensió oral amén 

d'afavorir l'ús de la biblioteca del centre. A més es faran diferents activitats 

d'expressió escrita i oral en classe basades en elles. Per a això es partirà 

d'una llista elaborada pel professor de 30 pel·lícules recomanades que 

podran trobar a la biblioteca. 

 

Llibre de text     
 Al dente 4. Casa delle lingue. 

 

Lectures recomanades 

Els professors tutors d'aquest nivell proporcionaran una llista de llibres de 

lectura recomanats presents en els fons de la biblioteca del centre perquè els 

alumnes puguen triar els que pels seus gustos i nivell consideren més útils per a 

completar la seua formació lingüística. 
 

Material complementari 

S'utilitzarà també material elaborat pels professors i s'utilitzaran activitats 

diferents de les oferides pel llibre. A aquest efecte s'elaboraran materials 

orientats a millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumne, 

ajustant-se la seua elecció a les característiques, el ritme i les necessitats dels 

grups. 

L'elaboració i utilització d'aquests materials i activitats (textos, exercicis, jocs, 

diàlegs, preguntes, cançons, etc...) facilita una millor assimilació i trenca amb 

la monotonia que arriba a tindre l'estructura i l'enfocament d'un llibre de text. 

El departament compta amb un arxiu informàtic en el qual es troba recollit i 

catalogat tot el material que posseeix i que inclou volums de narrativa, 

enciclopèdies, revistes, discos, cintes-àudio, vídeos didàctics i cds. La major 

part d'aquests materials estan a la disposició dels alumnes per al seu ús i 

consulta a la biblioteca de l'Escola..  

A continuació  assenyalem els diccionaris, manuals i altres textos que 

considerem de major utilitat. 
 

Diccionaris 

Devoto G.- Oli G.C. - Dizionario della Lingua Italiana (monolingüe) - Le Monnier, 

Firenze  

Garzanti – Grande dizionario di spagnolo – Garzanti, Torino 

Sabatini F. - Coletti V. - D.I.S.C. (monolingüe) - Giunti, Firenze  

Tam L. - Dizionario Spagnolo-Italiano / Italiano-Español (bilingüe) - Hoepli, Milano  

Zingarelli N. - Il Nuovo Zingarelli (monolingüe) - Zanichelli, Bologna 
 

Gramàtiques 

Carrera Díaz M. - Manual de gramática italiana - Ariel, Barcelona.  

Dardano M. e Trifone P. - La lingua italiana - Zanichelli, Bologna. 

Mezzadri M.- Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi - Guerra, 
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Perugia  

Nocchi S. - Grammatica pratica della lingua italiana - Alma, Firenze. 

Patota G. – Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo- Garzanti, 

Novara  

Serianni L. - Italiano: grammatica, sintassi, dubbi - Garzanti, Torino. 

Tartaglione R. - Grammatica italiana - Alma, Firenze.  

Serianni, L. – Prima lezione di grammatica – Laterza, Bari 

A. Latino; M. Muscolino – UNA GRAMMATICA ITALIANA PER TUTTI 1 e 2 – Edilingua, 

Roma 

 

    2. Seqüenciació de continguts 

               Primer trimestre 

Continguts funcionals 

Parlar de gèneres literaris i cinematogràfics  

Contar llibres i pel·lícules 

Fer recensions de llibres i pel·lícules  

Comparar llibres i pel·lícules 

Descriure les ciutats amb detall  

Comparar ciutats 

Exposar punts de vista  

Expressar judicis i valoracions  

Expressar incertesa 

Començar i acabar una exposició  

Formular conclusions, focalitzar 

Relatar amb detall esdeveniments culturals com a festes populars  

Descriure imatges 

Contradir una opinió comuna Fer una puntualització  

Dur a terme una discussió Fer resums d'articles 

Parlar de costums relacionats amb els records de l'escola 

Descriure professors, companys, cursos, centres d'ensenyament 

Parlar dels propis hàbits de consum 

Analitzar-los hàbits de consum en el món de hui 

 

Continguts sintàctics 

El passato remot 

Ús del subjuntiu en frases substantives  

Ús de l'infinitiu en frases substantives 

Ús de subjuntiu amb pronoms indefinits 

 

Continguts lèxics  

Lèxic relatiu al cinema i a la literatura  

Lèxic relatiu a les festes populars 

Lèxic relatiu al món de la instrucció i l'ensenyament 

Lèxic relatiu al món animal i a les mascotes 

Lèxic relatiu al consum 

Lèxic relatiu als mitjans de comunicació  

Verbs pronominals amb ci, ne sela , sene, cela. 

Frases fetes amb lèxic d'animals  

Sinònims 
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               Segon trimestre 

Continguts funcionals  

Exposar punts de vista  

Expressar judicis i valoracions  

Expressar incertesa 

Començar i acabar una exposició  

Formular conclusions, focalitzar  

Descriure imatges 

Contradir una opinió comuna  

Fer una puntualització  

Dur a terme una discussió 

Fer resums d'articles 

Donar arguments per a defensar punts de vista  

Analitzar diferents situacions socials actuals  

Parlar de manera crítica de: 

 relacions entre pares i fills relaciones de parella 

 xarxes socials 

 el món digital en la infància i adolescència  

 el món laboral 

 la immigració 
 

Continguts sintàctics 

L'oració complexa relacionada amb l'expressió d'arguments:  

                  Oracions coordinades adversatives 

Oracions coordinades conclusives 

Oracions subordinades concessives amb indicatiu, subjuntiu i 

gerundi 

Oracions subordinades causals  

Oracions subordinades temporals 
 

Continguts lèxics  

Lèxic relatiu a relacions socials  

Lèxic relatiu al món digital  

Lèxic de les xarxes socials 

Lèxic relatiu al món laboral  

Lèxic de la immigració 

Substantius i adjectius que acaben en -co i -go  

Noms alterats. 

Paraules compostes amb prefixos: contro- vice- ultra- super- multi- 

 

               Tercer trimestre 

Continguts funcionals 

Exposar punts de vista  

Expressar judicis i valoracions  

Expressar incertesa 

Començar i acabar una exposició  

Formular conclusions, focalitzar  

Descriure imatges 

Contradir una opinió comuna  

Fer una puntualització  
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Dur a terme una discussió  

Fer resums d'articles 

Donar arguments per a defensar punts de vista  

Analitzar diferents situacions socials actuals  

Parlar de manera crítica:: 

 d'aspectes relacionats amb el medi ambient i el canvi 

climàtic  

 de la salut i la medicina 

 del voluntariat 
 

   Continguts sintàctics  

El condicional simple i compost  

El futur compost 

Oracions condicionals  

Oracions passives  

Oracions impersonals 

Oracions compostes de relatiu 

La concordança 
 

   Continguts lèxics 

Lèxic relatiu al medi ambient i el canvi climàtic  

Lèxic relatiu al voluntariat 

Lèxic relacionat amb la salut i la medicina  

Expressions + relatiu che 

Noms col·lectius 

Substantius especials (la sindrome, il pilota, la fine ecc.) 
 

PROGRAMACIÓ DEL NIVELL AVANÇAT C1  

Els ensenyaments de NIVELL AVANÇAT C1 tenen per objecte 

capacitar a l'alumnat per a actuar amb flexibilitat i precisió, sense 

esforç aparent i superant fàcilment les manques lingüístiques 

mitjançant estratègies de compensació, en tota mena de situacions 

en els àmbits personal i públic, per a realitzar estudis a nivell terciari o 

participar amb seguretat en seminaris o en projectes d'investigació 

complexos en l'àmbit acadèmic, o comunicar-se eficaçment en 

activitats específiques en l'entorn professional. 

Per a això, l'alumnat haurà d'adquirir les competències que li 

permeten utilitzar l'idioma amb gran facilitat, flexibilitat, eficàcia i 

precisió per a comprendre, produir, coproduir i processar una àmplia 

gamma de textos orals i escrits extensos i estructuralment complexos, 

precisos i detallats, sobre aspectes tant abstractes com concrets de 

temes de caràcter general o especialitzat, fins i tot fora del propi 

camp d'especialització, en diverses varietats de la llengua, i amb 

estructures variades i complexes i un ampli repertori lèxic que incloga 

expressions especialitzades, idiomàtiques i col·loquials i que permeta 

apreciar i expressar subtils matisos de significat. 
 

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

Una vegada adquirides les competències corresponents al Nivell 

Avançat C1, l'alumnat serà capaç de: 
 

a) Comprendre, independentment del canal i fins i tot en 
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dolentes condicions acústiques, la intenció i el sentit general, les 

idees principals, la informació important, els aspectes i detalls 

rellevants i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, 

dels parlants en una àmplia gamma de textos orals extensos, 

precisos i detallats, i en una varietat d'accents, registres i estils, 

fins i tot quan la velocitat d'articulació siga alta i les relacions 

conceptuals no estiguen assenyalades explícitament, sempre 

que puga confirmar alguns detalls, especialment si no està 

familiaritzat amb l'accent. 

b) Produir i coproduir, amb fluïdesa, espontaneïtat i quasi sense 

esforç, i independentment del canal, una àmplia gamma de 

textos orals extensos, clars i detallats, conceptual i 

estructuralment complexos, en diversos registres, i amb una 

entonació i accent adequats a l'expressió de matisos de 

significat, mostrant domini d'un àmplia gamma de recursos 

lingüístics, de les estratègies discursives i interaccionales i de 

compensació que fa imperceptibles les dificultats ocasionals que 

puga tindre per a expressar el que vol dir, i que li permet 

adequar amb eficàcia el seu discurs a cada situació 

comunicativa. 

c) Comprendre amb tot detall la intenció i el sentit general, la 

informació important, les idees principals, els aspectes i detalls 

rellevants i les opinions i actituds dels autors, tant implícites com 

explícites, en una àmplia gamma de textos escrits extensos, 

precisos i detallats, conceptual i estructuralment complexos, fins i 

tot sobre temes fora del seu camp d'especialització, identificant 

les diferències d'estil i registre, sempre que puga rellegir les 

seccions  difícils. 

d) Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits 

extensos i detallats, ben estructurats i ajustats als diferents àmbits 

d'actuació, sobre temes complexos en aquests àmbits, ressaltant 

les idees principals, ampliant amb certa extensió i defensant els 

seus punts de vista amb idees complementàries, motius i 

exemples adequats, i acabant amb una conclusió apropiada, 

utilitzant per a això, de manera correcta i consistent, estructures 

gramaticals i convencions ortogràfiques, de puntuació i de 

presentació del text complexes, mostrant control de mecanismes 

complexos de cohesió, i domini d'un lèxic ampli que li permeta 

expressar matisos de significat que incloguen la ironia, l'humor i la 

càrrega afectiva. 

e) Mediar amb eficàcia entre parlants de la llengua meta o de 

diferents llengües, en situacions tant habituals com més 

específiques i de major complexitat en els àmbits personal, 

públic, acadèmic i professional, traslladant amb flexibilitat, 

correcció i eficàcia tant d'informació com opinions, implícites o 

explícites, contingudes en una àmplia gamma de textos orals o 

escrits extensos, precisos i detallats, conceptual i estructuralment 

complexos, identificant i reflectint amb la major exactitud 

possible les diferències d'estil i registre, i utilitzant els recursos 

lingüístics i les estratègies discursives i de compensació per a 

minimitzar les dificultats ocasionals que poguera tindre. 
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1. Activitats de comprensió de textos orals 

 

    1.1. Objectius 

 

a) Comprendre, independentment del canal, informació 

específica en declaracions, missatges, anuncis i avisos detallats 

que tenen poca qualitat i un so distorsionat. 

b) Comprendre informació complexa amb condicions i 

advertiments, instruccions de funcionament i especificacions 

de productes, serveis i procediments coneguts i menys 

habituals, i sobre tots els assumptes relacionats amb la seua 

professió o les seues activitats acadèmiques. 

c) Comprendre amb relativa facilitat la majoria de les 

conferències, xarrades, col·loquis, tertúlies i debats, sobre 

temes complexos de caràcter públic, professional o acadèmic, 

entenent detalladament els arguments que s'esgrimeixen. 

d) Comprendre els detalls de converses i discussions de certa 

longitud entre terceres persones, fins i tot sobre temes 

abstractes, complexos o amb els quals no s'està familiaritzat, i 

captar la intenció del que es diu..  

e) Comprendre converses de certa longitud en les quals es 

participa  encara que no estiguen clarament estructurades i la 

relació entre les idees siga solament implícita. 

f) Comprendre sense massa esforç una àmplia gamma de 

programes de ràdio i televisió, obres de teatre o un altre tipus 

d'espectacles, i pel·lícules que contenen una quantitat 

considerable d'argot o llenguatge col·loquial i d'expressions 

idiomàtiques, i identificar detalls i subtileses com a actituds i 

relacions implícites entre els parlants. 

 

1.2. Competències i continguts 

1.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Bon domini de coneixements, destreses i actituds necessaris per a 

abordar en extensió la dimensió social de l'ús de l'idioma en la 

comprensió de textos orals, incloent: 

a) marcadors lingüístics de relacions socials, 

b) normes de cortesia, 

c) modismes i expressions de saviesa popular, 

d) registres, dialectes i accents. 

 

1.2.2. Competència i continguts estratègics 
 

Selecció i aplicació eficaç de les estratègies més adequades en 

cada cas per a la comprensió de: 

a) la intenció, el sentit general, les idees principals, la 

informació important; 

b) els aspectes i detalls rellevants; 

c) les opinions i actituds dels parlants, tant implícites com 

explícites. 



119 

 

 

1.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Comprensió de les següents funcions comunicatives o actes de parla 

mitjançant els exponents orals d'aquestes funcions segons el context 

comunicatiu específic, tant a través d'actes de parla directes com 

indirectes, en una àmplia varietat de registres (familiar, informal, neutre, 

formal): 

a) Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió 

del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar; 

anunciar; assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un 

fet; conjecturar; corroborar; descriure; desmentir; dissentir; 

expressar acord i desacord; expressar desconeixement, dubte, 

escepticisme, una opinió; formular hipòtesi; identificar i 

identificar-se; informar; objectar; predir; rebatre; rectificar; 

replicar; suposar. 

b) Funcions o actes de parla compromisius, relacionats amb 

l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: accedir; 

admetre; consentir; expressar la intenció o voluntat de fer alguna 

cosa; convidar; jurar; negar-se a fer alguna cosa; oferir alguna 

cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; 

retractar-se. 

c) Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat 

que el destinatari faça o no faça alguna cosa, tant si això és al 

seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole: 

aconsellar; advertir; alertar; amenaçar; animar; autoritzar; donar 

instruccions; donar permís; demandar; denegar; desanimar; 

desestimar; dispensar o eximir a algú de fer alguna cosa; 

dissuadir; exigir; intimidar; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, 

confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, permís, que 

algú faça alguna cosa; negar permís a algú; persuadir; previndre 

a algú en contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; proposar; 

reclamar; recomanar; recordar alguna cosa a algú; restringir; 

pregar; sol·licitar; suggerir; suplicar. 

d) Funcions o actes de parla fàtics i solidaris, que es realitzen per a 

establir o mantindre el contacte social i expressar actituds 

respecte als altres: acceptar i declinar una invitació; agrair; 

atraure l'atenció; compadir-se; consolar; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; fer compliments; 

insultar; interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; demanar 

disculpes; presentar-se i presentar a algú; refusar; saludar; 

tranquil·litzar. 

e) Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen 

actituds i sentiments davant determinades situacions: acusar; 

defensar; exculpar; expressar admiració, afecte, alegria o 

felicitat, alleujament, ansietat i preocupació, estima o simpatia, 

aprovació i desaprovació, penediment, confiança i 

desconfiança, decepció, desinterès i interès, menyspreu, disgust, 

dolor, dubte, escepticisme, esperança i desesperança, estima, 

insatisfacció, orgull, preferència, ressentiment, resignació, 

satisfacció, sorpresa i estranyesa, temor, tristesa, vergonya; 

lamentar; retraure. 
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1.2.4. Competència i continguts discursius 

 

Coneixement i comprensió de models contextuals i patrons textuals 

complexos propis de la llengua oral monològica i dialògica, en 

diverses varietats de la llengua i segons el context específic, fins i tot 

especialitzat: 

1.2.4.1. Coherència textual: adequació del text oral al context 

comunicatiu (tipus i format de text; varietat de llengua; registre; 

tema; enfocament i contingut: selecció de contingut rellevant, 

selecció d'estructures sintàctiques, selecció lèxica; context 

espai temporal: referència espacial, referència temporal). 

1.2.4.2. Cohesió textual: organització interna del text oral. Inici, 

desenvolupament i conclusió de la unitat textual: mecanismes 

iniciadors (presa de contacte, etc.); introducció del tema; 

tematització; desenvolupament del discurs: desenvolupament 

temàtic (manteniment del tema: correferència; el·lipsi; 

repetició; reformulació; èmfasi. Expansió temàtica: 

exemplificació; reforç; contrast; introducció de subtemes. 

Canvi temàtic: digressió; recuperació del tema); conclusió del 

discurs: resum / recapitulació, indicació de tancament textual i 

tancament textual. 

 

1.2.5. Competència i continguts sintàctics 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques complexes pròpies de la llengua oral, segons l'àmbit i 

context comunicatius, tant generals com específics, per a expressar: 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 

origen, adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, 

freqüència) i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, 

posterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat lògica i apreciativa (afirmació, negació, 

interrogació, exclamació, exhortació; factualitat, certitud, 

creença, conjectura, dubte; capacitat/habilitat; possibilitat, 

probabilitat, necessitat; prescripció, prohibició, obligació, 

permís, autorització; volició, intenció, i altres actes de parla); 

f) la manera i les característiques dels estats, els processos i les 

accions; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: 

papers semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre 

dels seus constituents); 

h) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

concessió, comparació, condició, causa, finalitat, resultat, i 

correlació. 
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1.2.6. Competència i continguts lèxics 

 

Comprensió d'una àmplia gamma lèxica oral d'ús general i més 

especialitzat, inclosos modismes, col·loquialismes, regionalismes i argot, 

dins de: 

a) les pròpies àrees d’interès; 

b) en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional. 

 

1.2.7. Competència i continguts funcionals 

 

Percepció dels patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús 

general en diverses varietats de la llengua, i en entorns específics 

segons l'àmbit i context comunicatius, i comprensió dels diversos 

significats i intencions comunicatives associats a aquests, incloent 

variants de sons i fonemes vocàlics i consonàntics i les seues 

respectives combinacions, variants de processos fonològics 

d’ensordiment, sonorització, assimilació, elisió, palatalització, 

nasalització, epèntesi, alternança vocàlica i uns altres, i canvis 

d'accent i tonicitat en l'oració amb implicacions sintàctiques i 

comunicatives. 

 

1.2. Criteris d'avaluació.  

 

a) Posseeix un ampli repertori de competències socioculturals i 

sociolingüístiques que li permet apreciar amb facilitat 

diferencies de registre i les subtileses pròpies de la 

comunicació oral en les cultures, comunitats de pràctica i 

grups en els quals es parla l'idioma..  

b) Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més 

adequades en cada cas per a la comprensió de la intenció, el 

sentit general, les idees principals, la informació important, els 

aspectes i detalls rellevants i les opinions i actituds dels 

parlants, tant implícites com explícites. 

c) Reconeix, segons el context específic, la intenció i significació 

d'un ampli repertori d'exponents de les funcions comunicatives 

o actes de parla tant indirectes com directes, en una àmplia 

varietat de registres (familiar, informal, neutre, formal). 

d) És capaç de seguir un discurs extens fins i tot quan no està 

clarament estructurat i quan les relacions són només 

suposades i no estan assenyalades explícitament. 

e) És prou hàbil com per a utilitzar les claus contextuals, 

discursives, gramaticals i lèxiques amb la finalitat d'inferir 

l'actitud, la predisposició mental i les intencions de l'autor, i 

preveure el que ocorrerà. 

f) Reconeix una gran diversitat d'expressions idiomàtiques i 

col·loquials, i aprecia connotacions i matisos subtils de 

significat,  encara que pot ser que necessite confirmar alguns 

detalls si l'accent no  li resulta  familiar. 

g) Distingeix una àmplia gamma de patrons sonors, accentuals, 

rítmics i d'entonació, la qual cosa li permet comprendre a 
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qualsevol parlant o interlocutor, encara que pot ser que haja 

de confirmar alguns detalls quan l'accent li resulta 

desconegut. 

 

2. Activitats de producció i coproducció de textos orals 
 

2.1. Objectius 

a) Fer declaracions públiques amb fluïdesa, quasi sense esforç, 

usant certa entonació per a transmetre matisos subtils de 

significat amb precisió. 

b) Realitzar presentacions extenses, clares, i ben estructurades, 

sobre un tema complex, ampliant amb certa extensió, 

integrant altres temes, desenvolupant idees concretes i 

defensant punts de vista amb idees complementàries, motius i 

exemples adequats, apartant-se quan siga necessari del text 

preparat i estenent-se sobre aspectes proposats de manera 

espontània pels oïdors, i acabant amb una conclusió 

apropiada, així com respondre espontàniament i sense tot just 

esforç a les preguntes de l'audiència..  

c) Dur a terme transaccions, gestions i operacions complexes, en 

les quals s'ha de negociar la solució de conflictes, establir les 

postures, desenvolupar arguments, fer concessions i establir 

amb claredat els límits de qualsevol concessió que s'estiga 

disposat a realitzar, utilitzant un llenguatge persuasiu, 

negociant els detalls amb eficàcia, i fent front a respostes i 

dificultats imprevistes. 

d) Participar de manera plena en una entrevista, com a 

entrevistador o entrevistat, ampliant i desenvolupant les idees 

discutides amb fluïdesa i sense suport, i utilitzant amb flexibilitat 

els mecanismes adequats a cada moment per a expressar 

reaccions i per a mantindre el bon desenvolupament del 

discurs. 

e) Participar activament en converses informals animades, amb 

un o diversos interlocutors, que tracten temes abstractes, 

complexos, específics, i fins i tot desconeguts, i en les quals es 

faça un ús emocional, al·lusiu o humorístic de l'idioma, 

expressant les pròpies idees i opinions amb precisió, presentant 

línies argumentals complexes de manera convincent i 

responent a les mateixes amb eficàcia, fent un bon ús de les 

interjeccions. 

f) Participar activament i amb gran facilitat en converses i 

discussions formals animades (p. e. en debats, xarrades, 

col·loquis, reunions, o seminaris) en les quals es tracten temes 

abstractes, complexos, específics, i fins i tot desconeguts, 

identificant amb precisió els arguments dels diferents punts de 

vista, argumentant la pròpia postura formalment, amb precisió 

i convicció, responent a preguntes i comentaris i contestant de 

manera fluida, espontània i adequada a argumentacions 

complexes contràries. 
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2.2. Competències i continguts 
 

2.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

Bon domini de coneixements, destreses i actituds necessaris per a 

abordar en extensió la dimensió social de l'ús de l'idioma en la 

producció i coproducció de textos orals, incloent: 

a) marcadors lingüístics de relacions socials; 

b) normes de cortesia; 

c) modismes i expressions de saviesa popular; 

d) registres, dialectes i accents. 

 

2.2.2. Competència i continguts estratègics 
 

Domini de les estratègies discursives i de compensació que permeten 

expressar el que es vol dir adequant amb eficàcia el discurs a cada 

situació comunicativa, i que facen imperceptibles les dificultats 

ocasionals. 

 

2.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

Realització de les següents funcions comunicatives o actes de parla, 

mitjançant els exponents orals d'aquestes funcions més adequats per 

a cada context comunicatiu específic, tant a través d'actes de parla 

directes com indirectes, en una àmplia varietat de registres (familiar, 

informal, neutre, formal): 

a) Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió 

del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar; 

anunciar; assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un 

fet; conjecturar; corroborar; descriure; desmentir; dissentir; 

expressar acord i desacord; expressar desconeixement, dubte, 

escepticisme, una opinió; formular hipòtesi; identificar i 

identificar-se; informar; objectar; predir; rebatre; rectificar; 

replicar; suposar. 

b) Funcions o actes de parla compromisius, relacionats amb 

l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: accedir; 

admetre; consentir; expressar la intenció o voluntat de fer 

alguna cosa; convidar; jurar; negar-se a fer alguna cosa; oferir 

alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; 

retractar-se. 

c) Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat 

que el destinatari faça o no faça alguna cosa, tant si això és al 

seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole: 

aconsellar; advertir; alertar; animar; autoritzar; donar 

instruccions; donar permís; demandar; denegar; desanimar; 

desestimar; dispensar o eximir a algú de fer alguna cosa; 

dissuadir; exigir; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, 

confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, permís, 

que algú faça alguna cosa; negar permís a algú; persuadir; 

previndre a algú en contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; 

proposar; reclamar; recomanar; recordar alguna cosa a algú; 

restringir; pregar; sol·licitar; suggerir; suplicar. 

d) Funcions o actes de parla fàtics i solidaris, que es realitzen per a 
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establir o mantindre el contacte social i expressar actituds 

respecte als altres: acceptar i declinar una invitació; agrair; 

atraure l'atenció; compadir-se; consolar; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; fer compliments; 

interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; demanar 

disculpes; presentar-se i presentar a algú; refusar; saludar; 

tranquil·litzar. 

e) Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen 

actituds i sentiments davant determinades situacions: acusar; 

defensar; exculpar; expressar admiració, afecte, alegria o 

felicitat, alleujament, ansietat i preocupació, estima o simpatia, 

aprovació i desaprovació, penediment, confiança i 

desconfiança, decepció, desinterès i interès, menyspreu, 

disgust, dolor, dubte, escepticisme, esperança i desesperança, 

estima, insatisfacció, orgull, preferència, ressentiment, 

resignació, satisfacció, sorpresa i estranyesa, temor, tristesa, 

vergonya; lamentar; retraure. 
 

 

2.2.4. Competència i continguts discursius 

Coneixement i construcció de models contextuals i patrons textuals 

complexos propis de la llengua oral monològica i dialògica, en 

diverses varietats de la llengua i segons el context específic, fins i tot 

especialitzat: 

2.2.4.1. Coherència textual: adequació del text oral al context 

comunicatiu (tipus i format de text; varietat de llengua; registre; 

tema; enfocament i contingut: selecció de contingut rellevant, 

selecció d'estructures sintàctiques, selecció lèxica; context 

espaitemporal: referència espacial, referència temporal). 

2.2.4.2. Cohesió textual: organització interna del text oral. Inici, 

desenvolupament i conclusió de la unitat textual: mecanismes 

iniciadors (presa de contacte, etc.); introducció del tema; 

tematització; desenvolupament del discurs: desenvolupament 

temàtic (manteniment del tema: correferència; el·lipsi; 

repetició; reformulació; èmfasi. Expansió temàtica: 

exemplificació; reforç; contrast; introducció de subtemes. 

Canvi temàtic: digressió; recuperació del tema); conclusió del 

discurs: resum / recapitulació, indicació de tancament textual i 

tancament textual. 
 

2.2.5. Competència i continguts sintàctics 

Coneixement, selecció en funció de la intenció comunicativa segons 

àmbit i context tant general com específic, i ús d'estructures 

sintàctiques complexes pròpies de la llengua oral per a expressar: 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca            

i  valorativa)  i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 

origen, adreça, destinació, distància i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, 

freqüència) i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, 

posterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 
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e) la modalitat lògica i apreciativa (afirmació, negació, 

interrogació, exclamació, exhortació; factualitad, certitud, 

creença, conjectura, dubte; capacitat/habilitat; possibilitat, 

probabilitat, necessitat; prescripció, prohibició, obligació, 

permís, autorització; volició, intenció, i altres actes de parla);.  

f) la manera i les característiques dels estats, els processos i les 

accions; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: 

papers semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre 

dels seus constituents); 

h) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

concessió, comparació, condició, causa, finalitat, resultat, i 

correlació. 

 

2.2.5. Competència i continguts lèxics 

 

Coneixement i utilització correcta, i adequada al context, inclosos 

modismes, col·loquialismes, regionalismes i argot, d'una àmplia 

gamma lèxica oral de caràcter general, i més especialitzat dins de: 

a) les pròpies àrees d’interès: 

b) en els àmbits personal, públic, acadèmic professional. 

 

2.2.6. Competència i continguts fonètic-fonològics 

Selecció, segons la intenció comunicativa, i producció dels patrons 

sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús general en diverses 

varietats de la llengua, i en entorns específics segons l'àmbit i context 

comunicatius, i transmissió dels diversos significats i intencions 

comunicatives associats a aquests, incloent variants de sons i fonemes 

vocàlics i consonàntics i les seues respectives combinacions, variants de 

processos fonològics d’ensordiment, sonorització, assimilació, elisió, 

palatalització, nasalització, epèntesi, alternança vocàlica i uns altres, i 

canvis d'accent i tonicitat en l'oració amb implicacions sintàctiques i 

comunicatives. 
 

2.3. Criteris d'avaluació.  
 

a) Utilitza l'idioma amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats socials, 

incloent l'ús emocional, al·lusiu i humorístic, adaptant el que diu i 

els mitjans d'expressar-lo a la situació i al receptor, i adoptant un 

nivell de formalitat adequat a les circumstàncies. 

b) Mostra un domini de les estratègies discursives i de compensació 

que fa imperceptibles les dificultats ocasionals que puga tindre 

per a expressar el que vol dir i que li permet adequar amb 

eficàcia el seu discurs a cada situació comunicativa, p. e. utilitza 

espontàniament una sèrie d'expressions adequades per a 

guanyar temps mentre reflexiona sense perdre el seu torn de 

paraula, substitueix per una altra una expressió que no recorda 

sense que el seu interlocutor s'adone, supera una dificultat quan 

es topa amb ella i torna a formular el que vol dir sense 

interrompre totalment la fluïdesa del discurs, o corregeix els seus 

lapsus i canvia l'expressió, si dona lloc a malentesos. 
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c) Desenvolupa arguments detallats de manera sistemàtica i ben 

estructurada, relacionant lògicament els punts principals, 

ressaltant els punts importants, desenvolupant aspectes 

específics, i concloent adequadament. 

d) Expressa i argumenta les seues idees i opinions amb claredat i 

precisió, i rebat els arguments i les crítiques dels seus interlocutors 

de manera convincent i sense ofendre, responent a preguntes i 

comentaris i contestant de manera fluida, espontània i 

adequada. 

e) Utilitza els exponents orals de les funcions comunicatives més 

adequats per a cada context específic, tant a través d'actes de 

parla indirectes com directes, en una àmplia varietat de registres 

(familiar, informal, neutre, formal). 

f) Estructura bé i clarament el seu discurs, mostrant un ús adequat 

de criteris d'organització, i un bon domini d'una àmplia gamma 

de connectors i mecanismes de cohesió propis de la llengua oral 

segons el gènere i tipus textual. 

g) Manifesta un alt grau de correcció gramatical de manera 

consistent i els seus errors són escassos i a penes apreciables. 

h) Domina un ampli repertori lèxic, incloent expressions idiomàtiques 

i col·loquials, que li permet superar amb soltesa les seues 

deficiències mitjançant circumloquis, encara que encara puga 

cometre xicotets i esporàdiques relliscades, però sense errors 

importants de vocabulari, i sense que a penes es note que busca 

expressions o que utilitza estratègies d'evitació. 

i) Té una capacitat articulatòria pròxima a alguna(s) de les 

varietats estàndard pròpies de la llengua meta, i varia 

l'entonació i col·loca l'èmfasi de l'oració correctament per a 

expressar matisos subtils de significat. 

j) S'expressa amb fluïdesa i espontaneïtat, quasi sense esforç; 

només un tema conceptualment difícil pot obstaculitzar un 

discurs fluid i natural. 

k) Tria una frase apropiada d'una sèrie de possibles enunciats del 

discurs per a introduir els seus comentaris adequadament amb la 

finalitat de prendre la paraula o guanyar temps per a mantindre 

l'ús de la paraula mentre pensa. 

l) És capaç d'aprofitar el que diu l'interlocutor per a intervindre en 

la conversa. 

m) Relaciona amb destresa la seua contribució amb la d'altres 

parlants. 

n) Adequa les seues intervencions a les dels seus interlocutors 

perquè la comunicació fluïsca sense dificultat. 

o) Planteja preguntes per a comprovar que ha comprés el que 

l'interlocutor ha volgut dir i aconsegueix aclariment dels aspectes 

ambigus. 

  
 

3. Activitats de comprensió de textos escrits 
 

3.1. Objectius 
 

a) Comprendre amb tot detall instruccions, indicacions, 
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normatives, avisos o altres informacions de caràcter tècnic 

extenses i complexes, incloent detalls sobre condicions i 

advertiments, tant si es relacionen amb la pròpia especialitat 

com si no, sempre que es puguen rellegir les seccions més 

difícils. 

b) Comprendre els matisos, les al·lusions i les implicacions de 

notes, missatges i correspondència personal, en qualsevol 

suport i sobre temes complexos, i que puguen presentar trets 

idiosincràtics pel que respecta a l'estructura o al lèxic (p. e. 

format no habitual, llenguatge col·loquial, o to humorístic). 

c) Comprendre detalladament la informació continguda en 

correspondència formal de caràcter professional o 

institucional, identificant matisos com ara les actituds, els nivells 

de formalitat i les opinions, tant implícites com explícites. 

d) Comprendre amb tot detall articles, informes, actes, memòries 

i altres textos extensos i complexos en l'àmbit social, 

professional o acadèmic, i identificar detalls subtils que 

inclouen actituds i opinions tant implícites com explícites. 

e) Comprendre detalladament la informació continguda en 

textos de consulta i referència de caràcter professional o 

acadèmic, en qualsevol suport, sempre que es puguen tornar 

a llegir les seccions difícils. 

f) Comprendre sense dificultat les idees i postures expressades, 

tant implícita com explícitament, en articles o altres textos 

periodístics de certa extensió, en qualsevol suport, tant de 

caràcter general com especialitzat, en els quals al seu torn es 

comenten i analitzen punts de vista, opinions i les seues 

implicacions. 

g) Comprendre sense dificultat textos literaris contemporanis 

extensos, d'una varietat lingüística estesa i sense una especial 

complexitat conceptual, i captar el missatge, les idees i 

conclusions implícits, reconeixent el fons social, polític o històric 

de l'obra. 
 

3.2. Competències i continguts 

3.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Bon domini de coneixements, destreses i actituds necessaris per a 

abordar en extensió la dimensió social de l'ús de l'idioma en la 

comprensió de textos escrits, incloent marcadors lingüístics de: 

a) relacions socials; 

b) normes de cortesia; 

c) modismes i expressions de saviesa popular; 

d) registres; 

e) dialectes. 

 

3.2.2. Competència i continguts estratègics 

Selecció i aplicació eficaç de les estratègies més adequades per a 

comprendre el que es pretén o es requereix en cada cas, i utilització 

de les claus contextuals, discursives, gramaticals, lèxiques i 

ortotipogràfiques amb la finalitat d'inferir l'actitud, la predisposició 
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mental i les intencions de l'autor. 

 

3.2.3. Competència i continguts funcionals 

a) Comprensió de les següents funcions comunicatives o actes de 

parla mitjançant els exponents escrits d'aquestes funcions 

segons el context comunicatiu específic, tant a través d'actes 

de parla directes com indirectes, en una àmplia varietat de 

registres (familiar, informal, neutre, formal). 

b) Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió 

del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar; 

anunciar; assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un 

fet; conjecturar; corroborar; descriure; desmentir; dissentir; 

expressar acord i desacord; expressar desconeixement, dubte, 

escepticisme, una opinió; formular hipòtesi; identificar i 

identificar-se; informar; objectar; predir; rebatre; rectificar; 

replicar; suposar. 

c) Funcions o actes de parla compromisius, relacionats amb 

l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: accedir; 

admetre; consentir; expressar la intenció o voluntat de fer 

alguna cosa; convidar; jurar; negar-se a fer alguna cosa; oferir 

alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; 

retractar-se. 

d) Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat 

que el destinatari faça o no faça alguna cosa, tant si això és al 

seu torn  un acte verbal com una acció d'una altra índole: 

aconsellar; advertir; alertar; amenaçar; animar; autoritzar; 

donar instruccions; donar permís; demandar; denegar; 

desanimar; desestimar; dispensar o eximir a algú de fer alguna 

cosa; dissuadir; exigir; intimidar; ordenar; demanar alguna cosa, 

ajuda, confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, 

permís, que algú faça alguna cosa; negar permís a algú; 

persuadir; previndre a algú en contra d'alguna cosa o d'algú; 

prohibir; proposar; reclamar; recomanar; recordar alguna cosa 

a algú; restringir; pregar; sol·licitar; suggerir; suplicar. 

e) Funcions o actes de parla fàtics i solidaris, que es realitzen per a 

establir o mantindre el contacte social i expressar actituds 

respecte als altres: acceptar i declinar una invitació; agrair; 

atraure l'atenció; compadir-se; consolar; donar la benvinguda; 

acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; fer compliments; 

insultar; interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; 

demanar disculpes; presentar-se i presentar a algú; refusar; 

saludar; tranquil·litzar. 

f) Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen 

actituds i sentiments davant determinades situacions: acusar; 

defensar; exculpar; expressar admiració, afecte, alegria o 

felicitat, alleujament, ansietat i preocupació, estima o simpatia, 

aprovació i desaprovació, penediment, confiança i 

desconfiança, decepció, desinterès i interès, menyspreu, 

disgust, dolor, dubte, escepticisme, esperança i desesperança, 

estima, insatisfacció, orgull, preferència, ressentiment, 

resignació, satisfacció, sorpresa i estranyesa, temor, tristesa, 



129 

 

 

vergonya; lamentar; retraure. 

 

3.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Coneixement i comprensió de models contextuals i patrons textuals 

complexos propis de la llengua escrita, en diverses varietats de la 

llengua i segons el context específic, fins i tot especialitzat: 

3.2.4.1. Coherència textual: adequació del text escrit al context 

comunicatiu (tipus i format de text; varietat de llengua; registre; 

tema; enfocament i contingut: selecció de contingut rellevant, 

selecció d'estructures sintàctiques, selecció lèxica; context 

espai-temporal: referència espacial, referència temporal). 

3.2.4.2. Cohesió textual: organització interna del text escrit. Inici, 

desenvolupament i conclusió de la unitat textual: mecanismes 

iniciadors (presa de contacte, etc.); introducció del tema; 

tematització; desenvolupament del discurs: desenvolupament 

temàtic (manteniment del tema: correferència; el·lipsi; 

repetició; reformulació; èmfasi. Expansió temàtica: 

exemplificació; reforç; contrast; introducció de subtemes. 

Canvi temàtic: digressió; recuperació del tema); conclusió del 

discurs: resum/recapitulació, indicació de tancament textual i 

tancament textual. 
 

3.2.5. Competència i continguts sintàctics 
 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a estructures 

sintàctiques complexes pròpies de la llengua escrita, segons l'àmbit i 

context comunicatius, tant generals com específics, per a expressar: 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa), i quantitat (número, quantitat i grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 

origen, adreça, destinació, distància, i disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, 

freqüència) i les relacions temporals (seqüència, anterioritat, 

posterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu, 

habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat lògica i apreciativa (afirmació, negació, 

interrogació, exclamació, exhortació; factualitad, certitud, 

creença, conjectura, dubte; capacitat/habilitat; possibilitat, 

probabilitat, necessitat; prescripció, prohibició, obligació, 

permís, autorització; volició, intenció, i altres actes de parla); 

f) la manera i les característiques dels estats, els processos i les 

accions; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: 

papers semàntics i focalització (estructures oracionals i ordre 

dels seus constituents); 

h) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, 

concessió, comparació, condició, causa, finalitat, resultat, i 

correlació. 

 

3.2.6. Competència i continguts lèxics 

Comprensió d'una àmplia gamma lèxica escrita d'ús general i més 
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especialitzat, inclosos modismes, col·loquialismes, regionalismes i 

argot, dins de: 

a) les pròpies àrees d’interès: 

b) en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional. 

 

3.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 

 

Comprensió dels significats generals i específics, segons el context de 

comunicació, associats a les convencions ortotipogràfiques de la 

llengua meta, incloent: 

a) trets de format; 

b) valors discursius dels signes tipogràfics, ortogràfics i de 

puntuació; 

c) adaptació ortogràfica de préstecs; 

d) variants en la representació gràfica de fonemes i sons; 

e) variants de l'alfabet o els caràcters, i els seus usos en les 

diverses formes. 

 

3.3. Criteris d'avaluació.  

 

a) Posseeix un ampli repertori de competències socioculturals i 

sociolingüístiques, incloent aspectes sociopolítics i històrics, que li 

permet apreciar amb facilitat el rerefons i els trets idiosincràtics de 

la comunicació escrita en les cultures, comunitats de pràctica i 

grups en els quals s'utilitza l'idioma. 

b) Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més adequades 

per a comprendre el que pretén o se li requereix en cada cas, 

utilitzant amb habilitat les claus contextuals, discursives, 

gramaticals, lèxiques i ortotipogràfiques amb la finalitat d'inferir 

l'actitud, la predisposició mental i les intencions de l'autor, i traure 

les conclusions apropiades. 

c) Identifica amb rapidesa el contingut i la importància de textos 

sobre una àmplia sèrie de temes professionals o acadèmics i 

decideix si és oportú una lectura i anàlisis més profundes. 

d) Cerca amb rapidesa en textos extensos i complexos per a 

localitzar detalls rellevants. 

e) Reconeix, segons el context, el gènere i el tipus textuals específics, 

la intenció i significació d'una àmplia varietat d'exponents de les 

funcions comunicatives o actes de parla, tant indirectes com 

directes, en una àmplia varietat de registres (familiar, informal, 

neutre, formal). 

f) Pot localitzar informació o seguir el fil de l'argumentació en un text 

d'estructura discursiva complexa o que no està perfectament 

estructurat, o en el qual les relacions i connexions no estan 

expressades, o no sempre s'expressen, de manera clara i amb 

marcadors explícits. 

g) Domina un ampli repertori lèxic escrit, reconeix una gran diversitat 

d'expressions idiomàtiques i col·loquials, i aprecia connotacions i 

matisos subtils de significat, encara que a vegades pot ser que 

necessite consultar un diccionari, bé de caràcter general, ben 
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especialitzat. 

h) Comprèn els significats i funcions associats a una àmplia gamma 

d'estructures sintàctiques pròpies de la llengua escrita segons el 

context i gènere i tipus textuals, incloent variacions sintàctiques de 

caràcter estilístic (p. e. inversió o canvi de l'ordre de paraules). 

i) Comprèn les intencions comunicatives que subjauen després de 

l'ús d'una àmplia gamma de convencions ortotipogràfiques de la 

llengua meta, tant en suport paper com digital. 

 

4. Activitats de producció i coproducció de textos escrits 

 

4.1. Objectius 
 

a) Prendre notes detallades durant una conferència, curs o 

seminari que tracte temes de la seua especialitat, o durant 

una conversa formal, reunió, discussió o debat animats en 

l'entorn professional, transcrivint la informació de manera tan 

precisa i pròxima a l'original que les notes també podrien ser 

útils per a altres persones. 

b) Escriure correspondència personal, en qualsevol suport, i 

comunicar-se en fòrums virtuals, expressant-se amb claredat, 

detall i precisió, i relacionant-se amb els destinataris amb 

flexibilitat i eficàcia, incloent usos de caràcter emocional, 

al·lusiu i humorístic. 

c) Escriure, amb la correcció i formalitat degudes, i 

independentment del suport, correspondència formal 

dirigida a institucions públiques o privades en la qual, p. e., 

es fa una reclamació o demanda complexa, o s'expressen 

opinions a favor o en contra d'alguna cosa, aportant 

informació detallada i esgrimint els arguments pertinents per 

a secundar o rebatre postures. 

d) Escriure informes, memòries, articles, assajos, o altres tipus de 

text sobre temes complexos en entorns de caràcter públic, 

acadèmic o professional, clars i ben estructurats, ressaltant 

les idees principals, ampliant amb certa extensió, defensant 

punts de vista amb idees complementàries, motius i 

exemples adequats, i acabant amb una conclusió 

apropiada. 

 

4.2. Competències i continguts 

         4.2.1. Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 
 

Bon domini de coneixements, destreses i actituds necessaris per a 

abordar en extensió la dimensió social de l'ús de l'idioma en la 

producció i coproducció de textos escrits, incloent marcadors 

lingüístics de: 

a) relacions socials: 

b) normes de cortesia; 

c) modismes i expressions de saviesa popular; 

d) registres i dialectes. 
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         4.2.2. Competència i continguts estratègics 

 

Aplicació flexible i eficaç de les estratègies més adequades en cada 

cas per a elaborar una àmplia gamma de textos escrits complexos 

ajustats al seu context específic, planificant el missatge i els mitjans en 

funció de l'efecte sobre el receptor. 

         4.2.3. Competència i continguts funcionals 
 

a) Realització de les següents funcions comunicatives o actes 

de parla, mitjançant els exponents escrits d'aquestes 

funcions més adequats per a cada context comunicatiu 

específic, tant a través d'actes de parla directes com 

indirectes, en una àmplia varietat de registres (familiar, 

informal, neutre, formal): 

b) Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb 

l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la 

conjectura: afirmar; anunciar; assentir; atribuir; classificar; 

confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; corroborar; 

descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord; 

expressar desconeixement, dubte, escepticisme, una opinió; 

formular hipòtesi; identificar i identificar-se; informar; 

objectar; predir; rebatre; rectificar; replicar; suposar. 

c) Funcions o actes de parla compromisius, relacionats amb 

l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: accedir; 

admetre; consentir; expressar la intenció o voluntat de fer 

alguna cosa; convidar; jurar; negar-se a fer alguna cosa; 

oferir alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna cosa; 

prometre; retractar-se. 

d) Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat 

que el destinatari faça o no faça alguna cosa, tant si això és 

al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole: 

aconsellar; advertir; alertar; animar; autoritzar; donar 

instruccions; donar permís; demandar; denegar; desanimar; 

desestimar; dispensar o eximir a algú de fer alguna cosa; 

dissuadir; exigir; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, 

confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, permís, 

que algú faça alguna cosa; negar permís a algú; persuadir; 

previndre a algú en contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; 

proposar; reclamar; recomanar; recordar alguna cosa a 

algú; restringir; pregar; sol·licitar; suggerir; suplicar. 

e) Funcions o actes de parla fàtics i solidaris, que es realitzen 

per a establir o mantindre el contacte social i expressar 

actituds respecte als altres: acceptar i declinar una invitació; 

agrair; atraure l'atenció; compadir-se; consolar; donar la 

benvinguda; acomiadar-se; expressar condolença; felicitar; 

fer compliments; interessar-se per algú o alguna cosa; 

convidar; demanar disculpes; presentar-se i presentar a algú; 

refusar; saludar; tranquil·litzar. 

f) Funcions o actes de parla expressius, amb els quals 

s'expressen actituds i sentiments davant determinades 

situacions: acusar; defensar; exculpar; expressar admiració, 
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afecte, alegria o felicitat, alleujament, ansietat i 

preocupació, estima o simpatia, aprovació i desaprovació, 

penediment, confiança i desconfiança, decepció, 

desinterès i interès, menyspreu, disgust, dolor, dubte, 

escepticisme, esperança i desesperança, estima, 

insatisfacció, orgull, preferència, ressentiment, resignació, 

satisfacció, sorpresa i estranyesa, temor, tristesa, vergonya; 

lamentar; retraure. 
 

4.2.4. Competència i continguts discursius 
 

Coneixement i construcció de models contextuals i patrons textuals 

complexos propis de la llengua escrita, en diverses varietats de la 

llengua i segons el context específic, fins i tot especialitzat: 

 

4.2.4.1. Coherència textual: adequació del text escrit al context 

comunicatiu (tipus i format de text; varietat de llengua; registre; 

tema; enfocament i contingut: selecció de contingut rellevant, 

selecció d'estructures sintàctiques, selecció lèxica; context 

espai temporal: referència espacial, referència temporal). 

4.2.4.2. Cohesió textual: organització interna del text escrit. Inici, 

desenvolupament i conclusió de  la unitat textual: 

mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.); introducció 

del tema; tematització; desenvolupament del discurs: 

desenvolupament temàtic (manteniment del tema: 

correferència; el·lipsi; repetició; reformulació; èmfasi. Expansió 

temàtica: exemplificació; reforç; contrast; introducció de 

subtemes. Canvi temàtic: digressió; recuperació del tema); 

conclusió del discurs: resum / recapitulació, indicació de 

tancament textual i tancament textual. 
 

         4.2.5. Competència i continguts sintàctics 

 

Coneixement, selecció en funció de la intenció comunicativa segons 

àmbit i context tant general com específic, i ús d'estructures 

sintàctiques complexes pròpies de la llengua escrita per a expressar: 

 

a) l'entitat i les seues propietats (in/existència, qualitat 

(intrínseca i valorativa), i quantitat (número, quantitat i 

grau); 

b) l'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, 

moviment, origen, adreça, destinació, distància, i 

disposició); 

c) el temps (ubicació temporal absoluta i relativa, duració, 

freqüència) i les relacions temporals (seqüència, 

anterioritat, posterioritat, simultaneïtat); 

d) l'aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, 

progressiu, habitual, prospectiu, incoatiu, terminatiu, 

iteratiu, i causatiu; 

e) la modalitat lògica i apreciativa (afirmació, negació, 

interrogació, exclamació, exhortació; factualitad, certitud, 

creença, conjectura, dubte; capacitat/habilitat; 



134 

 

 

possibilitat, probabilitat, necessitat; prescripció, prohibició, 

obligació, permís, autorització; volició, intenció, i altres 

actes de parla); 

f) la manera i les característiques dels estats, els processos i 

les accions; 

g) estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: 

papers semàntics i focalització (estructures oracionals i 

ordre dels seus constituents); 

h) relacions lògiques de conjunció, disjunció, oposició, 

contrast, concessió, comparació, condició, causa, 

finalitat, resultat, i correlació. 

 

         4.2.6. Competència i continguts lèxics 

Utilització correcta, i adequada  al  context, de      una àmplia  

gamma  lèxica escrita d'ús general i més especialitzat, inclosos 

modismes, col·loquialismes, regionalismes i argot, dins de:. 

a) les pròpies àrees d’interès; 

b) en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional. 

 

         4.2.7. Competència i continguts ortotipogràfics 

Utilització correcta, i adequada al context, de les convencions 

ortotipogràfiques de la llengua meta, incloent: 

a) trets de format; 

b) valors discursius dels signes tipogràfics, ortogràfics i de 

puntuació; 

c) adaptació ortogràfica de préstecs; 

d) variants en la representació gràfica de fonemes i sons; 

e) variants de l'alfabet o els caràcters, i els seus usos en les 

diverses formes. 

 

4.3. Criteris d'avaluació.  

a) Adapta el que diu i els mitjans d'expressar-ho a la situació, al 

receptor, al tema i tipus de text, i adopta un nivell de formalitat 

adequat a les circumstàncies, aplicant els seus coneixements i 

competències socioculturals i sociolingüístics amb facilitat per a 

establir diferències de registre i estil, i per a adequar amb eficàcia 

el text escrit a les convencions establides en les cultures i 

comunitats de llengua meta respectives, triant una formulació 

apropiada entre una àmplia sèrie d'elements lingüístics per a 

expressar-se amb claredat i sense haver de limitar el que vol dir. 

b) Aplica amb soltesa les estratègies més adequades per a elaborar 

els diferents textos escrits complexos que li demanda el context 

específic, i planifica el que cal dir i els mitjans per a dir-ho 

considerant l'efecte que pot produir en el lector. 

c) Utilitza els exponents escrits de les funcions comunicatives més 

apropiats per a cada context, tant a través d'actes de parla 

indirectes com directes, en una àmplia varietat de registres 

(familiar, informal, neutre, formal). 

d) Mostra control de les estructures organitzatives textuals i els 

mecanismes complexos de cohesió del text escrit, i pot il·lustrar els 
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seus raonaments amb exemples detallats i precisar les seues 

afirmacions i opinions d'acord amb les seues diverses intencions 

comunicatives en cada cas. 

e) Utilitza una àmplia gamma d'estructures sintàctiques que li 

permeten expressar-se per escrit amb precisió, i manté un alt grau 

de correcció gramatical de manera consistent; els errors són 

escassos i pràcticament inapreciables. 

f) Posseeix un ampli repertori lèxic escrit que inclou expressions 

idiomàtiques i col·loquialismes, i que li permet mostrar un alt grau 

de precisió, superar amb soltesa les seues deficiències mitjançant 

circumloquis, i no cometre més que xicotets i esporàdiques 

relliscades en l'ús del vocabulari. 

g) Utilitza les convencions ortotipogràfiques pròpies de la llengua 

meta per a produir textos escrits en els quals l'estructura, la 

distribució en paràgrafs i la puntuació són consistents i pràctiques i 

en els quals l'ortografia és correcta, excepte relliscades 

tipogràfiques de caràcter esporàdic. 

 

5. Activitats de mediació 

5.1. Objectius 

a) Traslladar oralment en un nou text coherent, parafrasejant-los 

o resumint-los, informació, opinions i arguments continguts en 

textos escrits o orals llargs i minuciosos de divers caràcter i 

procedents de diverses fonts (p. e. assajos, o conferències). 

b) Fer una interpretació consecutiva en xarrades, reunions, 

trobades o seminaris relacionats amb la pròpia especialitat, 

amb fluïdesa i flexibilitat, transmetent la informació important 

en els seus propis termes. 

c) Mediar amb fluïdesa i eficàcia entre parlants de la llengua 

meta o de diferents llengües sobre temes tant relacionats 

amb els camps d’interès personal o de la pròpia 

especialització com de fora d'aquests camps (p. e. en 

reunions, seminaris, taules redones, o en situacions 

potencialment conflictives), tenint en compte les diferències i 

les implicacions sociolingüístiques i socioculturals de les 

mateixes i reaccionant en conseqüència, transmetent, de 

manera clara i concisa, informació significativa, i formulant les 

preguntes i fent els comentaris pertinents amb la finalitat de 

recaptar els detalls necessaris o comprovar suposades 

inferències i significats implícits. 

d) Prendre notes escrites per a tercers, recollint, amb la deguda 

precisió, informació específica i rellevant continguda en textos 

escrits complexos, encara que clarament estructurats, sobre 

temes d’interès personal o del propi camp d'especialització 

en els àmbits acadèmic i professional. 

e) Prendre notes escrites detallades per a tercers, amb la precisió 

necessària i una bona estructuració, durant una conferència, 

entrevista, seminari, reunió o debat clarament estructurats, 

articulats a velocitat normal en una varietat de la llengua o en 

un accent amb els quals s'estiga familiaritzat, i sobre temes 

complexos i abstractes, tant fora com dins del propi camp 
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d’interès o especialització, seleccionant quina informació i 

arguments rellevants consignar segons es desenvolupa el 

discurs. 

f) Traslladar per escrit en un nou text coherent, parafrasejant-los 

o resumint-los, informació, opinions i arguments continguts en 

textos orals o escrits llargs i minuciosos de divers caràcter i 

procedent de diverses fonts (p. e. diferents mitjans de 

comunicació, diversos textos acadèmics, o diversos informes o 

altres documents de caràcter professional). 

g) Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes principals, 

la informació específica rellevant i els diferents punts de vista 

continguts en notícies, articles sobre temes d’interès general, 

entrevistes o documentals que contenen opinions, arguments i 

anàlisis. 

h) Traduir fragments, rellevants respecte a activitats del propi 

interès en els àmbits personal, acadèmic o professional, de 

textos escrits com ara correspondència formal, informes, 

articles o assajos. 

5.2. Competència i continguts interculturals 

Bon domini dels coneixements, destreses i actituds interculturals que 

permeten dur a terme activitats de mediació amb facilitat i eficàcia: 

consciència de la alteritat; consciència sociolingüística; coneixements 

culturals específics; observació; escolta; avaluació; interpretació; 

posada en relació; adaptació; imparcialitat; metacomunicació; 

respecte; curiositat; obertura de mires; tolerància. 

5.3. Criteris d'avaluació.  

a) Posseeix un coneixement ampli i concret dels aspectes 

socioculturals i sociolingüístics propis de les cultures i les 

comunitats de pràctica en les quals es parla l'idioma, incloses les 

subtileses i implicacions de les actituds que reflecteixen els usos i 

els valors d'aquestes, i les integra amb facilitat en la seua 

competència intercultural juntament amb les convencions de les 

seues pròpies llengües i cultures, la qual cosa li permet extraure 

les conclusions i relacions apropiades i actuar en conseqüència, 

en una àmplia gamma de registres i estils, amb la deguda 

flexibilitat segons les circumstàncies, i amb eficàcia. 

b) Aplica amb soltesa les estratègies adequades per a adaptar els 

textos que ha de processar al propòsit, la situació, els receptors i 

el canal de comunicació, sense alterar la informació i les 

postures originals. 

c) Produeix un text coherent i cohesionat a partir d'una diversitat de 

textos font. 

d) Sap fer una cita i utilitza les referències seguint les convencions 

segons l'àmbit i context comunicatius (p. e. en un text 

acadèmic). 

e) Transmet amb claredat els punts destacats i més rellevants dels 

textos font, així com tots els detalls que considera importants en 

funció dels interessos i necessitats dels destinataris. 

f) Gestiona amb flexibilitat la interacció entre les parts per a 

procurar que fluïsca la comunicació, indicant la seua 
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comprensió i interès; elaborant, o demanant a les parts que 

elaboren, el que s'ha dit amb informació detallada o idees 

rellevants; ajudant a expressar amb claredat les postures i a 

desfer malentesos; tornant sobre els aspectes importants, iniciant 

altres temes o recapitulant per a organitzar la discussió, i 

orientant-la cap a la resolució del problema o del conflicte en 

qüestió. 
 

2. LLIBRES DE TEXT I SUPORT, MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS  
 

Materials i recursos didàctics 
 

Llibre de text i lectures 

    Nuovo Espresso 5. Alma Edizioni 

Els professors tutors d'aquest nivell proporcionaran una llista de llibres 

de lectura recomanats presents en els fons de la biblioteca del centre 

perquè els alumnes puguen triar els que pels seus gustos i nivell 

consideren més útils per a completar la seua formació lingüística. 

Material complementari 

A continuació  assenyalem els diccionaris, manuals i altres textos que 

considerem de major utilitat. 

Textos de referència.  

R. BOZZONE COSTA, M. PIANTONI, E. SCARAMELLI, C. GHEZZI, Nuovo 

Contatto C1, Loescher, 2013 

R. BOZZONE COSTA, M. PIANTONI, C. GHEZZI, Nuovo Contatto B2, Loescher, 

2017 

M. BIRELLO, A. VILAGRASA, Bravissimo 4, Casa delle lingue, 2015 

A. DE GIULI, C. GUASTALLA, C. M. NADDEO, Magari, Alma Edizioni, 2008 
 

Diccionaris  

Devoto G.- Oli G.C. - Dizionario della Lingua Italiana (monolingüe) - Le 

Monnier, Firenze Garzanti – Grande dizionario di spagnolo – Garzanti, 

Torino 

Sabatini F. - Coletti V. - D.I.S.C. (monolingüe) - Giunti, Firenze  

Tam L. - Dizionario Spagnolo-Italiano / Italiano-Español (bilingüe) - Hoepli, 

Milano Zingarelli N. - Il Nuovo Zingarelli (monolingüe) - Zanichelli, Bologna 
 

Gramàtiques 

Carrera Díaz M. - Manual de gramática italiana - Ariel, Barcelona. 

Dardano M. e Trifone P. - La lingua italiana - Zanichelli, Bologna. 

Mezzadri M.- Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi - 

Guerra, Perugia Nocchi S. - Grammatica pratica della lingua italiana - 

Alma, Firenze. 

Patota G. – Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo- 

Garzanti, Novara Serianni L. - Italiano: grammatica, sintassi, dubbi - 

Garzanti, Torino. 

Tartaglione R. - Grammatica italiana - Alma, Firenze.  

Serianni, L. – Prima lezione di grammatica – Laterza, Bari 

A. L

atino; M. Muscolino – UNA GRAMMATICA ITALIANA PER TUTTI 1 e 2 – 

Edilingua, Roma 
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             7. SEQÜENCIACIÓ DE  CONTINGUTS  C1 

             Primer trimestre 

             Continguts funcionals  

Exposar el propi punt de vista  

Comentar dades i xifres i comparar-los  

Fer declaracions amb fluïdesa  

Inventar històries 

Seleccionar informació de notícies 

Escriure cartes formals argumentant una petició  

Realitzar presentacions clares i complexes 
 

Continguts sintàctics 

Verbs idiomàtics amb ci, ne, sene, sela, vigila 

El condicional compost per a expressar el futur en el passat 

El condicional compost per a expressar  la hipòtesi  en  el passat  

El futur compost per a expressar suposicions en el passat  

Les formes del passato remot 

El subjuntiu amb els pronoms, adjectius indefinits i adverbis: comunque, 

ovunque, chiunque, qualunque 

Repàs dels pronoms 

El comparatiu i el segon terme de comparació amb vaig donar, che, 

rispetto a. 

Continguts lèxics 

Lèxic lligat a la gastronomia, imitacions d'aliments italians i 

denominacions d'origen 

Lèxic lligat a les noves tecnologies i a l'ús de dispositius electrònics  

Lèxic lligat als animals 

Lèxic lligat a les ciutats 

Paraules per a parlar de dades estadístiques  

Plural de noms i adjectius en –co, -go  

Plural dels noms en –cia i -gia 

Noms invariables: pubblicità, specie, re, sport 

Sinònims i antònims de noms que apareixen en els textos  

Hipònims i hiperònims dels camps lèxics estudiats  

Frases fetes amb noms d'animals 

Refranys amb noms d'animals 

 

Segon trimestre 

Continguts funcionals 

Explicar el funcionament d'aparells electrònics amb cert detall  

Preparar entrevistes 

Escriure retrats 

Identificar arguments en textos periodístics 

Fer resums i síntesis de notícies d’interès de manera oral  

Intercanviar idees sobre llibres llegits i pel·lícules vistes  

Exposar el propi punt de vista donant arguments 

Continguts sintàctics 

L'ús del passato remoto 

Les oracions compostes coordinades Les oracions compostes subordinades 

Ús de l'indicatiu en les oracions subordinades  

Ús del subjuntiu en les oracions subordinades 
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Ús dels temps compostos en les oracions subordinades temporals  

Elements lingüístics per a ordenar un discurs: 

- Inici del discurs: 

 mecanismes iniciadors, 

 introducció del tema, 

 tematització (innanzitutto, prima di tutto, riguardo a, a proposito 

di, per quanto riguarda...), 

 recursos específics del discurs oral (gentili ascoltatori/spettatori, 

vorrei ringraziarVi di essere venuti, chi si vede! cosa avete 

combinato ultimamente? non ci crederai..., indovina un po’...) 

 recursos específics del discurs escrit (in risposta a, mi dispiace 

comunicarLe, sono lieto/a di informarVi, facendo riferimento 

a...). 

- Desenvolupament del discurs.  

 Desenvolupament temàtic: manteniment, expansió i canvi del 

tema; recursos específics del discurs oral i escrit: 

 correferència, 

 el·lipsi, 

 repetició, 

 reformulació (in altre parole, per farla breve...), 

 èmfasi (a maggior ragione, tanto...), 

 exemplificació (a mo ’ di esempio...), 

 reforç (in particolare, specie, in effetti, allo stesso modo...), 

 contrast (ciononostante, d’altro canto, in ogni caso, alla fin  

fine...), 

 introducció de subtemes  (passiamo al punt successivo, 

d’altronde, non solo... ma anche, come ho già detto prima...), 

 digressió (tra parentesi, per inciso...) 

 recuperació del tema (dove eravamo?, come stavo dicendo,      

tornando sull’argomento...).  

- Conclusió del discurs: 

 resum, 

 recapitulació (tutto sommato, per concludere , in fin dei conti, 

per  dirla tutta, facciamo il punto...),  

 indicació de tancament textual i tancament textual i recursos 

específics del discurs oral i escrit. 
 

Continguts lèxics 

Lèxic lligat al món de la medicina  

Lèxic lligat als intercanvis econòmics 

Lèxic lligat als parcs nacionals i a la naturalesa 

Lèxic lligat al món de l'escola i la instrucció 

Derivació d'adjectius a noms abstractes: testardaggine, cordialità  

Expressions metafòriques: far venire i brividi 

Derivació de verbs a adjectius -davant/-ens, -ivo, -bile  

Derivació amb sufixos cultes: -logo, -fono 

Expressió de fórmules típiques de cartes formals 

Derviación d'adjectius noms d'agent: decoratore, gelataio  

Metàfores  sobre la situació economica: navigare in  cattive acque  

La llengua de la universitat: matricola, appello 

Paraules de l'economia: imprenditore, tasso  

Frases fetes amb els números 
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Derivació de noms i adjectius a verbs: -izzare, -ificare  

Expressions idiomàtiques: legarsela al dito 

Alterats amb -accio: vitaccia  

Alterats: -ino, -etto, -one 

Derivació de noms a adjectius amb -ale, -ile, -llaure, -oso -ico)  

Derivació de noms a adjectius ètnics: bolivià 

Derivació de noms amb sufix -lliga: ragazzata, cretinata  
 

Tercer trimestre 

Continguts funcionals 

Exposar sintèticament informacions llegides o sentides  

Escriure cartes formals amb diferents intencions  

Preparar informes sobre temes d’interès personal  

Escriure una crònica o un article per a un periòdic  

Llegir entrevistes i explicar-les en un text escrit 
 

Continguts sintàctics 

Subjuntiu vs di + infinitiu 

Posició dels adjectius qualificatius: certo, bello… 

El passato remot vs imperfecte vs trapassato prossimo 

Les oracions compostes de relatiu 

Els pronoms relatius dobles (chi, quanto, quanti/e, chiunque…) 

Connectors textuals 

Ús d'articles amb noms geogràfics 

La forma passiva i l'ús dels diferents auxiliars: essere, venire, andare 

Les formes impersonals amb si i amb verbs impersonals  

Pronoms combinats amb si impersonals: le si cerca 

Verbs causatius: fare e lasciare  usats amb pronoms  

L'estil indirecte per a comptar 

 

Continguts lèxics 
 

Lèxic lligat a l'ecologia, al medi ambient i al canvi climàtic  

Lèxic lligat al món laboral 

Adverbis en –mente: significat i posició (immancabilmente, lievemente) 

Expressions amb a, da sottratto a, separazione dal 

Les col·locacions: risata fragorosa, sesso forte, lustrare padelle 

Derivació amb prefixos (prefissi di negazione): in-, a-, s-, dis-, de- 

(destrutturazione)  

Paraules amb sentit figurat 

Paraules compostes: el scolapasta 

Derivats amb prefixos verbals: invecchiare, ridisegnare, abbellire 

 

3 DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 

La distribució temporal de les unitats didàctiques es reflecteix en cada 

curs/nivell corresponent. 
 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 Metodologia general i específica de l’idioma  

Si concebem l’idioma com un sistema lingüístic per a la comunicació en 
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distintes situacions de “interacció social”, cal tindre en compte que els 

estudiants d’idiomes són membres d’una societat i compleixen tasques no 

específicament relacionades amb la llengua, en circumstàncies i entorns 

específics i en un camp d’acció concret. 

Esta perspectiva implica que “no és prou realitzar actes de parla o activitats 

de llengua aïllada, sinó que cal que estes s’inserisquen en un context social 

més ample, en una activitat per a adquirir un sentit ple”. És en estes tipus de 

tasques en què el sistema lingüístic s’utilitza de forma significativa i adequada 

al context. 

En l’ensenyament de la llengua s’haurà d’aplicar una metodologia que 

proporcione a l’alumnat les competències i destreses necessàries per a 

realitzar les tasques amb eficàcia. Les tasques estaran enfocades en tot 

moment al desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumne, 

donant prioritat al fet de comunicar i de transmetre idees. Açò vol dir que els 

distints tipus de competència consignats es presentaran de manera paral·lela i 

integrada dins de tasques comunicatives de comprensió, expressió, 

interacció, mediació o distintes combinacions de les mateixes per a 

desenvolupar homogèniament en la major mesura possible la competència 

comunicativa global dels alumnes, responent sempre a l’acompliment 

d’activitats i la realització de tasques dotades de significació per la seua 

vinculació a un context comunicatiu amb sentit i guiat seqüencialment. 

Caldrà tenir en compte un necessari equilibri amb la correcció en l’expressió 

lingüística i que les competències lingüístiques no siguen dins del procés una 

altra cosa que un mer vehicle per a la comunicació. De la mateixa manera, 

les competències socio-lingüístiques i pragmàtiques hauran d’adquirir-se 

mitjançant les activitats desenvolupades a l’aula que permetran a l’alumne 

entrar en contacte amb la cultura i els costums de la llengua a aprendre. 

Les activitats desenvolupades a l’aula seran dirigides per a aconseguir els 

objectius d’esta programació i és per això que: 

 

 La llengua objecte d’estudi, en este cas l’italià, serà la llengua utilitzada 

com a vehicle de comunicació a l’aula, tant per part de la professora, 

com per part dels alumnes. 

 Es faran servir de textos i àudios autèntics (en alguns casos adaptats) per 

permetre entrar en contacte a l’alumne amb la llengua del mode més 

versemblant possible. 

 L’alumne serà sempre el centre de l’activitat i el professor serà un 

orientador que posa en marxa i facilita les activitats, servint a l'alumne 

com a guia i orientació en el seu procés d'aprenentatge, tenint en 

compte els objectius perseguits. 

 Les característiques de les activitats a dur a terme (textos o material 

utilitzat, duració, nombre de participants, instruccions) i les seues 

condicions (quan i com) s’establiran en funció dels objectius específics 

que es pretenen aconseguir. 

 L’alumne coneixerà sempre els objectius de cada activitat, les normes i 

instruccions seran clares per la realització de les tasques. 

 Les activitats s’organitzaran en un clima de col·laboració, empatia i 

respecte per tal d’afavorir la comunicació entre l’alumnat ja que les 

activitats requeriran la participació individual, en grup o col·lectiva de 

l’alumne. 

 



142 

 

 

4.2  Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge 

Per a la programació de activitats i estratègies de l’ensenyament ens hem basat 

en el capítol 4 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, en el 

qual les activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge estan detallades. 
 

4.3 Autoavaluació de l’alumnat 

L’autoavaluació suposa per a l’alumne iniciar-se en un procés de reflexió 

personal sobre el seu procés d’aprenentatge, dels seus assoliments i de les seues 

manques (èxits o fracassos). Autoavaluar-se és assumir la responsabilitat de ser 

l’encarregat de constatar encerts i errors, i de progressar o millorar el procés 

d’autoaprenentatge, és prendre consciència del que s’està fent en relació amb 

els objectius que es pretenen aconseguir. L’autoavaluació és un procés 

mitjançant el qual l’alumne aprèn i participa en la seua pròpia valoració. Li 

permet conèixer els seus assoliments i dificultats, analitzar i considerar la seua 

acció individual i en grup, desenvolupar una actitud de permanent consciència 

i responsabilitat i aconseguir, finalment una major capacitat d’autonomia i de 

decisió. 

Per tant durant el curs 2022-2023, es fomentaran i implementaran els 

mecanismes i instruments que faciliten la autoavaluació a l’alumne. 

Alguns exemples de autoavaluació són: qüestionaris sobre les expectatives del 

curs, qüestionaris sobre la comprensió i el desenvolupament a la fi de cada 

unitat, reflexions sobre el temps emprat (dins i fora de l’aula) per a l’estudi de la 

llengua. 
 

 

5 CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Ordre 34/2022 de 14 de juny de la consellera d’Educació, Cultura i Esport de la 

Generalitat Valenciana. 
 

5.1  En cursos no conduents a prova de certificació:  

1A2 

S’elaborarà una prova final global que avaluarà el grau de consecució dels 

objectius del curs.  L’alumnat que, mitjançant l’avaluació contínua haja 

adquirit els objectius proposats per al curs podrà ser eximit totalment o 

parcialment de la realització de la prova final. 

L'avaluació final suposa una recollida organitzada i sistemàtica d'informació de 

l'evolució de l'alumne o l'alumna al llarg del curs, amb un mínim de dues 

recollides anuals de notes en cada activitat de llengua. 

Per a obtindre la qualificació final d'APTE cal superar totes les activitats de 

llengua amb un percentatge de puntuació mínim d'un 50% i haver obtingut un 

percentatge de puntuació global mínim d'un 60%. En  el cas de l'alumnat que 

no ha participat en l’avaluació contínua, es farà constar la qualificació de NO 

PRESENTAT. 

L’alumnat NO APTE en la convocatòria ordinària de l’avaluació final podrà 

presentar-se en la convocatòria extraordinària únicament a aquelles activitats 

de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació inferior al 60% i 

la nota que se li aplique, serà la obtinguda en la convocatòria extraordinària. 
 

En 2A2 / A2  

S’ elaborarà una prova final global que avaluarà el grau de consecució dels 

objectius del curs.  A proposta de la professora corresponent, l’alumnat que, 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap4.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/23/pdf/2022_5727.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/23/pdf/2022_5727.pdf
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mitjançant l’avaluació contínua haja adquirit els objectius proposats per al curs 

podrà ser eximit totalment o parcialment de la realització de la prova final. 

L'avaluació final suposa  una recollida organitzada i sistemàtica d'informació 

de l'evolució de l'alumne o l'alumna al llarg del curs, amb un mínim de tres 

recollides anuals de notes en cada activitat de llengua. Per a obtindre la 

qualificació final d'APTE cal superar totes les activitats de llengua amb un 

percentatge de puntuació mínim d'un 50% i haver obtingut un percentatge de 

puntuació global mínim d'un 65%. En  el cas de l'alumnat que no ha participat 

en l’avaluació contínua, es farà constar la qualificació de NO PRESENTAT. 

L’alumnat NO APTE en la convocatòria ordinària de l’avaluació final podrà 

presentar-se en la convocatòria extraordinària únicament a aquelles activitats 

de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació inferior al 65% i 

la nota que se li aplique serà la obtinguda en la convocatòria extraordinària. 

 
 

5.2  La prova de certificació  

Avaluació del curs presencial en cursos conduents a prova de certificació. 

S’elaborarà una prova final global que avaluarà el grau de consecució dels 

objectius del curs. A proposta dels docents corresponents, l’alumnat que, 

mitjançant l’avaluació contínua haja adquirit els objectius proposats per al curs 

podrà ser eximit totalment o parcialment de la realització de la prova final. 

L'avaluació final suposa una recollida organitzada i sistemàtica d'informació de 

l'evolució de l'alumne o l'alumna al llarg del curs, amb un mínim de tres 

recollides anuals de notes en cada activitat de llengua. 

Per a obtindre la qualificació final d'APTE cal superar totes les activitats de 

llengua amb un percentatge de puntuació mínim d'un 50% i haver obtingut un 

percentatge de puntuació global mínim d'un 60%. En el cas de l'alumnat que 

no ha participat en l’avaluació contínua, es farà constar la qualificació de NO 

PRESENTAT. 

 L’alumnat de B1, B2 2 i C1 pot promocionar al primer curs del nivel següent 

sense l'obligació de presentar-se a la PUC. En aquest cas, no obtén el certificat 

de nivell i tampoc té opció a una convocatòria extraordinària del curs 

curricular, atés que ja disposa de les dues convocatòries de la PUC. 

Avaluació en la prova de certificació. 

 L’alumnat que haja obtingut la qualificació de «no apte/no apta» en la 

convocatòria ordinària de la prova de certificació podrà presentar-se en la 

convocatòria extraordinària a les activitats de llengua en què haja obtingut un 

percentatge de puntuació inferior al 65 % de la puntuació. En el cas que 

l’alumnat no s’haja presentat en la convocatòria extraordinària a una activitat 

de llengua amb una puntuació del 50 % o superior, i inferior al 65 %, se li 

guardarà la nota d’aquestes activitats de la convocatòria ordinària per a 

calcular la nota global i en cap cas se li assignarà la qualificació de «no 

presentat». En el cas que s’hi haja presentat, es calcularà la nota global 

prenent el resultat de la convocatòria extraordinària.  

 La qualificació final de la prova de certificació serà el resultat del càlcul de la 

mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les parts 

que integren la prova i s’expressarà amb un nombre entre zero i deu, amb dos 

decimals, arredonit a la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la 

superior.  

Les qualificacions obtingudes en les proves de certificació s’expressen en 

termes d’«apte/apta» o «no apte/no apta».  
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En el cas de l’alumnat que no haja realitzat alguna de les parts de la prova de 

certificació es farà constar «no presentat/no presentada» en la part de la 

prova, i l’expressió «no apte/no apta» en la qualificació final.  

L’alumnat que no realitze cap de les parts que conformen la prova de 

certificació obtindrà la qualificació final de «no presentat/no presentada». 

L’alumnat que haja obtingut la qualificació global de «no apte» en l’última 

prova de certificació a què s’haja presentat i haja obtingut la qualificació 

d’«apte» en cadascuna de les activitats de llengua avaluades i un 60 % de 

puntuació global podrà matricular-se en el curs següent al del nivell de la 

prova de certificació realitzada. Aquesta situació tindrà la consideració de test 

de classificació i no produirà efectes per a l’obtenció del certificat del nivell de 

llengua. 

L’alumnat que haja obtingut la qualificació global de «no apte» en l’última 

prova de certificació a què s’haja presentat i haja obtingut un percentatge de 

puntuació mínim d’un 50 % en almenys tres activitats de llengua avaluades 

podrà matricular-se en l’últim o únic curs conduent a la certificació del nivell 

no superat. Aquesta situació tindrà la consideració de test de classificació i no 

produirà efectes per a l’obtenció del certificat del nivell de llengua. 
 

5.3 Proves de nivell (test de classificació). 

Com que els nivells que s’imparteixen a l’escola són els nivells 1A2, 2A2, B1, b2 i 

C1, en el curs 2022- 2023 hi haurà una prova de nivell per accedir al segon curs 

del nivell A2 , al B1, al primer o al segon curs de B2 i a C1. 

Els candidats que es presenten a la prova de nivell hauran de fer un test léxic i 

gramátical, una redacció i una prova oral que consistirà en desenvolupar 

temes específics dels nivells corresponents. 

El test de classificació serà vàlid també per a l’accés als cursos d’ensenyament 

no formal. El resultat del test de classificació tindrà validesa en qualsevol escola 

oficial d’idiomes valenciana per al procés d’admissió al curs immediatament 

posterior al test realitzat. La realització d’un test de classificació no garanteix un 

lloc escolar al sol·licitant. 

La publicació dels resultats del test indicaran el curs al qual pot accedir la 

persona candidata, que podrà matricular-se al curs i nivell indicat o al curs 

anterior a l’assignat en el test de classificació. El resultat del test de classificació 

en cap cas no tindrà validesa com a certificat acreditatiu d’un nivell de 

llengua. 

L’alumnat que haja obtingut la qualificació global de «no apte» en l’última 

prova de certificació a què s’haja presentat i haja obtingut la qualificació 

d’«apte» en cadascuna de les activitats de llengua avaluades i un 60 % de 

puntuació global podrà matricular-se en el curs següent al del nivell de la 

prova de certificació realitzada. Aquesta situació tindrà la consideració de test 

de classificació i no produirà efectes per a l’obtenció del certificat del nivell de 

llengua. 

L’alumnat que haja obtingut la qualificació global de «no apte» en l’última 

prova de certificació a què s’haja presentat i haja obtingut un percentatge de 

puntuació mínim d’un 50 % en almenys tres activitats de llengua avaluades 

podrà matricular-se en l’últim o únic curs conduent a la certificació del nivell 

no superat. Aquesta situació tindrà la consideració de test de classificació i no 

produirà efectes per a l’obtenció del certificat del nivell de llengua. 
 

5.4  Criteris de correcció 

Les proves d’Expressió Oral i d’Expressió Escrita seran corregides amb les fitxes 
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de correcció emprades en les Proves de Certificació. Si el professor ho 

considera oportú, sobre tot per als primers cursos de cada nivell, pot realitzar 

una graella de correcció adaptada tenint en compte tots els criteris pertinents: 

adequació, coherència i cohesió, ortografia/ fonètic i fluïdesa, correcció i 

riquesa gramatical i lèxica. La resta de destreses es qualificaran en funció del 

nombre de preguntes i/o d’exercicis. 
 

5.5  Avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge 

L'avaluació té d'una banda un caràcter formatiu, que permet incorporar 

mesures de reforç i millora en qualsevol moment del procés i per un altre, 

valorar el desenvolupament dels objectius marcats, per a poder promocionar 

o certificar el nivell aconseguit. 

Al llarg del cursos s'establiran diferents moments que es prendran com a 

referència per a avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

 

5.5.1 Avaluació de diagnòstic: 

Es realitzarà durant la primera quinzena de curs en els nivells abans 

especificats per a oferir informació rellevant sobre el nivell del grup en general 

i de cada alumne en particular. Els alumnes seran informats del resultat 

d'aquesta. 

 

5.5.2 Avaluació de progrés: 

Al llarg del curs i de manera sistemàtica el professor de cada grup prendrà 

diferents referents per a valorar la progressió en l'aprenentatge dels alumnes 

(tasques de classe, registre de les aportacions de l'alumne a l'aula, proves, 

treballs realitzats, etc.) 

Tant l'avaluació de diagnòstic com la de progrés tenen com a finalitat la 

recollida de dades sobre el grau de consecució dels objectius 

d'aprenentatge per part dels alumnes i així possibilitar al professor establir les 

mesures de millora per a aquells casos en els quals es detecten. 

 
 
 

 

6 

 

MESURES D'ATENCIÓ A l'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES 

ESPECIALS 

 

Mesures d'atenció a la diversitat 

Les mesures d'atenció a la diversitat estan orientades a respondre a les 

necessitats concretes de l'alumnat i a la consecució dels objectius de 

l'etapa educativa. 

L'elaboració de les propostes pedagògiques per part dels centres 

educatius ha de tindre en compte l'atenció a la diversitat, l'accés de tot 

l'alumnat a l'educació comuna i ha d'arbitrar mètodes que tinguen en 

compte els diferents ritmes d'aprenentatge..  

Per part seua, les administracions educatives regulen les mesures 

adequades per a l'atenció de l'alumnat que presente dificultats 

específiques d'aprenentatge o integració en l'àmbit escolar, alumnat amb 

altes capacitats intel·lectuals i alumnat amb discapacitat. Entre aquestes 

mesures es troben: 
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 les adaptacions del currículum 

 la integració de matèries en àmbits 

 els agrupaments flexibles 

 els desdoblaments de grups.  

 l'oferta de matèries específiques 

 els programes de reforç i de tractament personalitzat 

 els programes de millora de l'aprenentatge i el rendiment (PMAR). 

 

Seguint les directrius establides pel Ministeri d'Educació i Formació 

Professional, les administracions educatives autonòmiques elaboren plans 

d'atenció a la diversitat amb la finalitat de posar en marxa mesures i 

actuacions educatives que permeten el màxim ajust dels processos 

d'ensenyament-aprenentatge a les característiques de tot l'alumnat. En 

aquests plans es contemplen tant mesures ordinàries com mesures de 

caràcter extraordinari. 

 

7 
FOMENT DE LA UTILITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA O MEDIATECA 

LINGÜÍSTICA 

La finalitat de la Mediateca és donar eines als usuaris perquè adquirisquen i 

reforcen el seu coneixement de llengües d'una manera autònoma i al llarg 

de la seua vida. 

La mediateca constarà de tres espais diferenciats: 

Biblioteca + Aula d'Autoaprenentatge + Espai de Recursos 

L'Espai de Recursos inclourà una sala tàndem i un espai per a tutories. Un 

bibliotecari atendrà els usuaris, que disposaran d'un carnet amb xip. Els 

alumnes oficials seran automàticament usuaris sense cost addicional. Els 

usuaris que no siguen alumnes oficials pagaran una taxa per any natural. 

Els objectius primordials són potenciar l'autonomia de l'alumne i crear espais 

flexibles d'aprenentatge actiu, beneficiant-se de l'ús de les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació, els materials de consulta i les diverses activitats 

culturals que es realitzaran. Els   alumnes podran participar en les activitats 

culturals programades i gestionades per la comissió de mediateca de 

l'escola. Aquestes activitats inclouen: 

-tallers d'aprendre a aprendre, la finalitat dels quals és potenciar l'autonomia 

de l'estudiant. 

-grups de debat o de tertúlia literària tutoritzats per un professor, enfocats a 

promoure la lectura i l'habilitat de mediació. 

-competicions multilingüístiques, amb l'objectiu de fomentar el vessant lúdic 

de l'aprenentatge d'idiomes." 

 

8 
UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ 

 

El departament d'italià proporcionarà als alumnes les eines necessàries per 

a la comprensió tant de textos escrits i com de textos orals, a través de les 

noves tecnologies. Així mateix, es fomentarà l'ús de les Tic a l'aula, 

mitjançant la utilització dels recursos disponibles online, en tots els nivells i 

cursos,  incorporant  l'ús  d'Internet per a accedir a qualsevol recurs 

d'ensenyament en tan sols un clic. D'aquesta manera, el departament 

ofereix als alumnes estratègies d'aprenentatge que tenen en compte la 
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9 RECURSOS DIDÀCTICS Y ORGANITZATIUS 

10 PROVES DE CERTIFICACIÓ 

12 CURSOS DE FORMACIÓ COMPLEMENTARIA 

constant evolució i el desenvolupament tecnològic en l'estudi d'una L2. 

 

Els recursos utilitzats pel departament d'italià són de diferent 

naturalesa: bibliogràfics (bé per al professorat o per a l'alumnat. Vegeu 

material aconsellats), audiovisuals, informàtics, visites de docents 

convidats a l'aula, eixides del centre, etc. 

 

La categorització d'aquests recursos és la següent: 

 

1. Materials (llibres de textos, llibres de lectures, fotocòpies, 

blocs, fotos, cançons, pel·lícules, vídeos, jocs, etc.) 

2. Espais: l'aula habitual o altres espais del centre o qualsevol 

altre tipus d'espais externs 

3. Materials didàctics, tant d'ús del professor com dels alumnes 

4. Humans: possibilitat de col·laboració d'altres persones 

(especialistes, guies, estudiants Erasmus, etc.). 

 

En la selecció de recursos es tindrà en compte la gran diversitat 

d'interessos i capacitats que sempre existeixen a l'aula, de tal forma, 

que es puguen utilitzar materials diferents en funció aquestes 

motivacions, interessos o capacitats dels alumnes. En definitiva, els 

docents que conformen el departament d'italià acomodaran els 

recursos i el desenvolupament de les Unitats Didàctiques a les 

característiques de l'alumnat. 

S'organitzaran els recursos materials de manera que s'afavorisca la 

seua utilització per part de l'alumnat de la manera més autònoma 

possible. 

 

 Per a les informacions referents a les Proves de Certificació  remetem a 

l'alumnat a la consulta de la normativa següent:  

Reial Decret 1/2019, d’11 de gener, pel que s’estableixen els principis bàsics 

comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació ofical dels nivells 

Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments 

d’idiomes de règim especial.  

 

11 PROVES DELS CURSOS NO CONDUENTS A LA PROVA DE CERTIFICACIÓ 

 
 

Tal i com hem indicat a l'apartat 5, l'avaluació final de la convocatòria 

ordinària serà el resultat de l'avaluació contínua, la qual cosa suposa una 

recollida organitzada i sistemàtica d'informació de l'evolució de l'alumnat al 

llarg del curs per a cada activitat de llengua. 

 

Per al curs escolar 2022 - 2023 el departament d'italià ofereix cuatre cursos 

de formació complementària: 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-317
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-317
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-317
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-317
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14 ACTIVIDATS COMPLEMENTÀRIES 

16     PLA DIGITAL DEL CENTRE    

 

13 PROGRAMACIÓ DELS CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

 

15 PLA DE MILLORA DEL PROFESSORAT  
 

- EXPRESSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ ORAL NIVELL A2.  

- PRÀCTICA EXPRESSIÓ ORAL NIVELL B1. 

- CURS DE REFORÇ NIVELL B2 

- MÚSICA MAESTRO! 

 

 

La coordinació de formació del centre organitza tallers, grups de treball 

interdepartamentals i certificats segons les preferències del professorat. 

  
        

Al llarg del present curs escolar es realitzaran dos activitats 

complementàries: 

I cento gesti della lingua italiana, a càrrec de l’actor Simone Negrin, el 

20 de desembre i un espectacle músical a càrrec del grup Decanter e 

30 de març. 

El Pla Anual de Formació (PAF) per a aquest curs s'organitza de manera 

temàtica entorn de la competència oral (producció, interacció i 

comprensió), així com el seu ensenyament (estratègies per al foment 

de la interacció a l'aula, estratègies per a desenvolupar la comprensió 

oral, creació d'activitats, etc.) i l'avaluació. 

 

Actualment l’EOI Saïdia está posant en marxa el seu pla digital.  
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