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Programa de curs
Objectius del curs
Presentar-se, identificar-se i demanar que algú s’identifiqui
Intercanviar informació personal
Presentar terceres persones
Identificar terceres persones pels vincles i per com són
Intercanviar informació sobre un lloc
Demanar i dir què es fa habitualment i puntualment
Demanar i dir l’hora, i parlar dels horaris de diferents llocs
Demanar i dir on viu algú
Descriure l’habitatge i l’entorn
Explicar qui i com són els veïns
Fer comparacions
Intercanviar informació personal sobre fets passats
Expressar sentiments i estats d’ànim
Explicar com són les persones segons el seu signe zodiacal
Intercanviar informació sobre menjars típics i hàbits alimentaris
Expressar gustos i preferències
Entendre i donar instruccions o consell sobre dietes
Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments i per anar a un restaurant

Textos orals

Textos escrits

Converses amb familiars, amics, coneguts
Descripcions de llocs i de persones
Descripció d’activitats quotidianes
Narració de fets passats llunyans sobre un
mateix, sobre els altres i sobre fets socials,
culturals, polítics...
Expressió d’opinions, gustos i preferències
Explicar hàbits alimentaris
Establir els actes necessaris per comprar
(aliments) i per aconseguir un servei (en un
restaurant)
Converses mitjanament formals per anar a
comprar

Fitxes amb les dades personals.
Notes de l’agenda personal.
Llistes per a la compra.
Notes per a familiars o per establir contactes.
Postals explicant diferents activitats.
Correus electrònics.
Petits anuncis per oferir o demanar determinats
serveis o relacions.
Dietaris de poca complexitat.
Cartes de poca complexitat.

Lèxic
Els números.
Els noms de les lletres.
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Alguns noms propis, noms de països i els gentilicis corresponents: Catalunya, català...
Expressions de benvinguda, de comiat i de cortesia: bon dia, adéu, passi-ho bé, sisplau, perdoni...
Lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat: avi, fill, mare, gendre, oncle, néta... secretària,
sòcia, amiga...
Els dies de la setmana, els mesos de l’any, les estacions: dilluns..., gener..., primavera...
Lèxic relacionat amb l’habitatge: carrer..., habitació, corredor...
Lèxic dels establiments comercials
Verbs d’accions quotidianes o habituals: llevar-se, sopar, passejar, treballar...
Lèxic relacionat amb les aficions: passejar, navegar per internet, fer esport...
Lèxic relacionat amb els menjars: arròs, amanida, pollastre... prim, gruixut, cru...
Lèxic relacionat amb la descripció física i el caràcter de les persones.
Lèxic relacionat amb la descripció de llocs (ciutats, països...): plaça, avinguda... sorollós...

Gramàtica
Adjectius: morfologia
Articles
- Morfologia i ús dels articles personals: el, la, en
- Morfologia i ús dels articles definits: el, la els, les
- Morfologia i ús dels articles indefinits: un, una, uns, unes
- Les contraccions de l’article masculí amb les preposicions a i de
Connectors textuals: perquè, a més a més, però, també, doncs
Demostratius: aquest, aquell... això...
Indefinits: algú, tothom, ningú i res, altre, altra, altres...
Interrogatius: quin, quina... què, qui, com, on, d’on, quan, quant i la partícula que
Locatius: aquí, allà, a, en, entrant, a mà esquerra..., a prop, lluny...
Modals: bé, malament, ben, tan, més aviat...
Possessius: el meu, la meva...
Pronoms personals forts i febles
- Ús dels pronoms forts: jo, tu... mi
- Ús i ortografia dels pronoms febles en els verbs pronominals: dir-se, llevar-se...
- Ús i ortografia dels pronoms febles personals: em, et, li, els.
- El pronom feble hi formant part del verb haver-hi.
- El pronom adverbial hi.
- Ús i ortografia dels pronoms febles d’OD: el, la, els, les, en, ho.
- El pronom ho com a atribut, amb els verbs ser i estar.
Quantitatius: quant, quants..., massa, molt, bastant, força, una mica, gaire, gens i cap
Substantius
- Sufixos de derivació per a gentilicis i noms d’oficis.
- Morfologia dels substantius
Temporals: avui, ahir, demà, abans-d’ahir, havent dinat, dilluns..., mai, sempre, a vegades, des de,
fins a, de, per a...
Verbs
- Conjugació i ús del present d’indicatiu dels verbs regulars de la primera conjugació, de la segona
conjugació, de la tercera conjugació i dels irregulars: ser, dir-se, haver-hi, estar (estar-se), viure,
conèixer, sortir, obrir, fer, voler, poder, saber.
- Les formes anar a... i estar + gerundi en present d’indicatiu.
- Conjugació i ús del passat perifràstic d’indicatiu : vaig néixer, va venir...
- Conjugació i ús de l’imperfet d’indicatiu dels verbs regulars i d’alguns verbs irregulars: feia, era.
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-

La perífrasi de d’obligació: has d’ensenyar-li...
Ús dels verbs ser i haver-hi en les expressions de lloc.

-

Ús dels verbs anar, anar-se’n, venir.

Avaluació
A tots els cursos es fa avaluació continuada (formativa) i avaluació final. En cas d’absències superiors
al 35% del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de forma contínua, i només podrà presentar-se
a una prova de final de curs. La nota final del curs serà la suma de la nota de l’avaluació continuada i
de la nota de l’examen.
A l’examen final, s’hi avaluaran totes les habilitats: expressió oral (30%) i escrita (20%), comprensió
escrita (15%) i oral (15%), i la gramàtica i el lèxic (20%). Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir, com
a mínim, un 65% de la puntuació obtinguda de la suma de totes les parts de la prova. Les habilitats
expressives (expressió oral i expressió escrita) seran eliminatòries: si no s’obté un mínim del 65% de
la puntuació. L’avaluació de l’expressió oral es podrà fer abans del final de curs. Es farà un examen
parcial.

Tutories
Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió de tutoria individualitzada per comentar el progrés
del curs.
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