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DEPARTAMENT D’ITALIÀ 
Curs 2017-2018 
www.eoibd.cat 

PRIMER CURS: 
 

 
Professora: Isabel Fernández (ifernandez@eoibd.cat) 
 

Horaris de classe 
Dilluns i dimecres de 16.15 a 18.30 i 18.30h a 20.45h   
Dimarts i dijous  de 16.00h a 18.30h. 
 

Horari d’atenció a l’alumnat 
Dimecres i dijous de 15.45h. a 16.15h. 

 
Professora: Núria Picola (npicola@eoibd.cat) 
 

Horaris de classe 
Dimarts i dijous de 9.30h. a 11.45h. i  de 11.45h. a 14.00h.  
 

Horari d’atenció a l’alumnat 
Dimecres d’ 11.45h. a 12.45h. 

 
Professora: Sandra Tena (stena@eoibd.cat) 
 

Horaris de classe 
Dimarts i dijous de 13.30h. a 15.45h.  
 

Horari d’atenció a l’alumnat 
Dilluns i dimarts de 15.45h. a 16.15h. 

 

LLibre de text 

BIRELLO, M.; BONAFACCIA, S.; PETRI, A.; VILAGRASA, A.: Al dente 1, Corso 

d’italiano,  Casa delle Lingue.  

 

 
Programa de curs 
 

Objectius del curs 
 

- Presentar-se, identificar-se i demanar que algú s’identifiqui. 

- Intercanviar informació personal. 

- Presentar terceres persones i respondre a les salutacions depenent del lloc i les situacions. 

- 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. 

- Demanar o explicar com s’arriba a un lloc. 

http://www.eoibd.cat/
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- Demanar i explicar el temps que fa. 

- Descriure l’habitatge i l’entorn. 

- Explicar qui i com són els veïns. 

- Intercanviar informació personal sobre fets passats. 

- Expressar sentiments i estats d’ànim. 

- Explicar com són les persones.  

- Intercanviar informació sobre menjars típics i hàbits alimentaris. 

- Expressar gustos   i preferències. 

- Explicar costums segons les festes. 

- Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments, per anar a un restaurant,     

per quedar per -fer alguna cosa. 

 

 

Textos orals Textos escrits 
 

- Converses amb familiars, amics, coneguts. 

- Descripcions de llocs i de persones 

- Descripció d’activitats quotidianes 

- Narració de fets passats sobre un mateix, sobre 

els altres. 

- Narració 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 noms de les lletres. 

- Els números. 

- Alguns noms propis, noms de països i els gentilicis corresponents.  

- Expressions de benvinguda, de comiat i de cortesia.  

- Lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat...  

- Els dies de la setmana, els mesos de l’any, les estacions... 

- Lèxic relacionat amb l’habitatge. 

- 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, horaris i costums.  

- Lèxic relacionat amb la descripció física i el caràcter de les persones. 

- Lèxic relacionat amb la descripció de llocs (ciutats, països...). 

- Lèxic relacionat amb algunes festes típiques italianes. 
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Gramàtica 

 

- L’alfabet. Representació gràfica de fonemes i sons. 

- El substantiu. Morfologia del substantiu: gènere i nombre. Alguns casos irregulars més 

freqüents. Concordances. 

- Articles definits i indefinits. Ús de les diferents formes segons les seves funcions. 

- Possessius i ús amb noms de parentiu. 

- Els pronoms (morfologia i posició).  

- Pronoms personals de subjecte i objecte. 

- Pronoms reflexius, interrogatius,  exclamatius.  

- Pronoms ci i ne. 

- Indefinits (qualche, alcuni/e, niente, nulla, qualcosa). 

- L’adjectiu. Tipus d’adjectius: qualificatiu (-o -e invariables), demostratiu (questo, quello: 

canvi segons la posició...), indefinits (poco; parecchio, molto, troppo; un po’ di...). Formes 

més freqüents (qualche, alcuni/e).  

- Morfologia de l’adjectiu (gènere, nombre regular). Invariables (blu, viola...). Concordança. 

- El verb. Formes verbals d’indicatiu, regulars i irregulars més freqüents, en present i en 

passat (Passato prossimo i Imperfetto).  

- Ús del present amb valor de futur (stasera vado al cinema).  

- Contrast essere/esserci. 

- Les preposicions. Formes simples i amb article (articolate).  

- Locucions preposicionals: invece di; prima di; davanti a; lontano da; accanto/vicino a; in 

mezzo a... 

- Adverbis més freqüents i posició a la frase. 

 

 

 
Avaluació 
 
A tots els cursos es fa avaluació continuada (formativa) i/o avaluació final.  

Els aspectes que es valoren durant l’avaluació contínua seran: la participació/cooperació en 

les activitats proposades a classe, la realització de les tasques encomanades a casa, les 

presentacions a classe, les actuacions a l’aula, etc. 

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 

 
Tutories 
 
Per aconseguir una adequada comunicació entre el professor i els alumnes sobre el seu 

procés d’aprenentatge, l’alumnat té a la seva disposició l’horari d’atenció a l’alumnat. Veure 

l’horari en el primer punt. 
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Calendari 

Mirar pàgina web escola: https://www.eoibd.cat/inici/calendari/ 

 
 

Altres informacions  
 

Durant el curs els alumnes podran completar el treball de classe amb informacions i 

activitats no presencials gràcies a la plataforma Moodle que es posarà al seu servei. 

 
Accés des de www.eoibd.cat 
 

Normes de convivència  

Mirar pàgina web de l’Escola:  

https://drive.google.com/a/eoibd.cat/file/d/0B0ZSjqmuQG7eT1hFRFl6OExVblE/edit 

 

https://www.eoibd.cat/inici/calendari/
http://www.eoibd.cat/
https://drive.google.com/a/eoibd.cat/file/d/0B0ZSjqmuQG7eT1hFRFl6OExVblE/edit

