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Programa de curs 
 

Objectius del curs 

 
 
Capacitar l'alumne per utilitzar l'idioma amb tota naturalitat en tot tipus de situacions en els 
àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i 
processar textos orals i escrits extensos i complexos en qualsevol varietat de la llengua, 
amb un ric compendi lèxic i estructural i que tractin sobre temes tant abstractes com 
concrets, fins i tot els que queden fora del seu camp d'especialitat.  

  

 
 
 
 
 

Textos orals Textos escrits 

 
Narracions de fets  
Exposicions orals  
Debats  
Tertúlies  
Discursos, presentacions o  
Conferències sobre temes no 
especialitzats  
 

  

 
 Narracions de fets  
Descripcions objectives i subjectives  
Escrits personals, informes i articles 
relacionats amb els estudis o la feina  
Presentacions, conferències, guions 
d'intervencions en reunions,...  
Cartes formals de caràcter comercial o 
administratiu  
Articles d'opinió  
 

 

 
 

Lèxic 

 
Relacionat amb els temes  
Locucions verbals amb els verbs TENIR, FER, ANAR i altres verbs  
Abreviacions  
Recursos expressius: eufemismes, metàfores, comparacions  
Calcs, barbarismes i mots d’origen estranger  
Variants geogràfiques de la llengua  
Paraules compostes i derivades  
Precisió lèxica  
Sinònims, antònims, mots polisèmics  
Ús adequat del lèxic en diferents situacions  
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Gramàtica 

 
Consolidació i ampliació de la gramàtica dels cursos anteriors:  
Adjectiu: Gènere i nombre  
Substantius: Gènere i nombre  
Determinants  
Connectors  
Adverbis i locucions  
Preposicions: canvi i caiguda. Locucions prepositives  
Pronoms febles: consolidació, casos especials, combinacions poc freqüents  
Pronoms relatius  
Temps verbals: Tots els temps necessaris per expressar-se en present, passat, futur, 
imperatiu i subjuntiu dels verbs regulars i irregulars  
Verbs transitius, intransitius, impersonals i pronominals  
Ser, Estar i Haver-hi  
Conseqüència temporal: verbal en les oracions subordinades  
Gerundis: ús i restriccions  
Veu passiva  
Perífrasis verbals  
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. 
 


