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Objectius del curs 

 

 
Poder-se expressar clarament –oralment i per escrit- fent servir algunes frases 
complexes, amb un vocabulari ampli i precís encara que es pugui produir alguna 
confusió i incorrecció que no destorba la comunicació. Tenir un grau relativament alt 
de domini gramatical, amb equivocacions ocasionals i no sistemàtiques que no 
condueixin a malentesos.  
La pronunciació ha de ser clara i natural. Si hi ha influència de la llengua 1 no ha de 
dificultar la comunicació.  

  

 

Textos orals Textos escrits 

 
 Debats  
Exposicions orals  
Narracions de fets  
Tertúlies  

  

 
 Articles d’opinió  
Cartes formals  
Cartes informals  
Descripcions  
Narracions de fets  
Receptes de cuina  

  

 
 

Lèxic 

 
 Relacionat amb els temes anteriors  
Abreviacions. Sigles  
Interferències, préstecs, mots d’origen estranger  
Frases fetes, dites, refranys  
Paraules compostes i derivades  
Precisió lèxica  
Sinònims, antònims, mots polisèmics  
Ús adequat  

  

 
 

Gramàtica 
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 Substantiu: gènere i nombre. Casos que s’aparten de les normes més generals  
Adjectiu: Gènere i nombre: Casos que s’aparten de les normes més generals  
Pronoms febles combinacions  
Pronoms relatius  
Adverbis i locucions: ampliació i consolidació.  
Preposicions: canvi i caiguda  
Preposicions simple i compostes: ampliació i consolidació  
Connectors: ampliació i consolidació  
Determinants: Casos que s’aparten de les normes més generals  
Quantificadors  
Ser, Estar i Haver-hi  
Gerundis  

  

Participis regulars i irregulars de les tres conjugacions  
Perífrasis verbals en qualsevol temps  
Temps verbals: Tots els temps necessaris per expressar-se en present, passat, futur, 
imperatiu i subjuntiu dels verbs regulars i irregulars  
Verbs transitius, intransitius i impersonals  
Verbs que regeixen preposició  
Correlació verbal en les oracions subordinades  
Fonètica i fonologia: Entonació, pronunciació i ritme.  
Puntuació: Diferents usos dels signes de puntuació  
Ortografia: Consolidació i casos especials.  
Majúscules i minúscules  

 

Avaluació 
 

Es fa avaluació continuada formativa i avaluació final. En cas d’absències superiors al 
35% del temps lectiu, l’alumne només podrà presentar-se a la prova de final de curs.  
A l’examen final, s’hi avaluaran l’expressió i interacció escrita ,40%; l’expressió i 
interacció oral, 30%; i l’ús de la llengua, 30%.  
Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir, com a mínim, un 65% en la suma de les puntuacions de 

totes les habilitats. 
 

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


