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QUART CURS 
 

 
 

Professora 
Sandra Cruz 
smmoura@eoibd.cat  
 
 

Horari d’atenció als alumnes 

Sandra Cruz: dimecres, de 15 a 16.00  

 
Llibres de text 
No hi ha llibre de text. Es treballarà amb material d’elaboració pròpia. 
 
Llibre de lectura 
Escollir entre SARAMAGO, JOSÉ, As Pequenas Memórias, Porto Editora i FONSECA, J. RUBEN, 
José, Sextante.  
 
SOUSA, MÁRIO LÚCIO, Biografia do Língua, D. Quixote.  
 
Materials complementaris  
Diccionaris:  
“ Novo Dicionário Aurélio” Edit. Nova Fronteira.  
“Universal” Novo Dicionário Integral da língua portuguesa. Texto Editora. 
 
Fotocòpies 

 
Recursos a la xarxa de suport a l’estudi 
 

 Currículum: http://www.eoibd.cat/_user_doc/309_plapor.pdf 

 Moodle 
 

Programa de curs 
1.1. OBJECTIUS  
              

 Utilitzar l’ idioma amb eficàcia, de forma fluïda i amb un grau elevat de precisió en un ventall 
ampli de situacions de la vida quotidiana, d’aprenentatge i d’altres i com a mitjà d’expressió 
personal mostrant cert domini del seus aspectes formals i discursius amb un grau elevat 
d’adequació del discurs a la situació comunicativa i una riquesa lèxica. 

 Utilitzar les estratègies lingüístiques i d’aprenentatge desenvolupades, per reflexionar i 
corregir els propis errors i deficiències en l’expressió i en la comprensió, tant orals com 
escrites. 

 Reconèixer els usos i convencions socials de la llengua i dels diferents registres. Reconèixer i 
entendre diferents varietats de la llengua portuguesa. 

 Integrar i combinar el conjunt de les competències, habilitats, estratègies i actituds que 
formen part del bagatge personal previ o adquirit al llarg del procés d’aprenentatge de la 
llengua portuguesa per desenvolupar una competència plurilingüe i pluricultural. 

 
 

 

http://www.eoibd.cat/
mailto:smmoura@eoibd.cat
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1.2. FUNCIONS 

 

 Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure processos; afirmar, negar; anunciar; 
postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un fet; corroborar; 
desmentir; expressar desconeixement. 

 Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a un altre; 
conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular hipòtesi (sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; valorar un fet com a 
causa o conseqüència d’un altre. 

 Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; oferir ajut; 
oferir-se a fer alguna cosa; accedir o negar-se a fer alguna cosa; admetre; consentir; 
convidar; prometre, jurar; retractar-se. 

 Demanar a algú que faci alguna cosa; demanar i donar instruccions; demanar,  donar  i 
denegar permís; donar ordres; suggerir, demanar consell, aconsellar, desaconsellar, 
recomanar; demanar autorització,autoritzar i denegar autorització; desestimar; persuadir, 
dissuadir; expressar el desig que algú faci alguna cosa; censurar; prohibir; proposar; 
reclamar; recordar alguna cosa a una persona; recriminar… 

 Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, odi; 
simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, desaprovació; 
confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; indiferència... 
actituds respectes de les altres persones: convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair; 
demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la benvinguda; 
expressar aprovació; expressar condol; lamentar; compadir-se; fer compliments. 

 
 

1.3. COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL 
 

 Vida quotidiana: horaris i hàbits  de treball, vacances, festes, activitats de lleure... 

 Condicions de vida: el nivell de vida, l’habitatge, la sanitat, l’educació, la cultura... 

 Relacions interpersonals: estructura de la societat, relacions a la feina... 

 Valors i creences: història i identitat nacional, estructura social... 

 Llenguatge corporal: comprensió d’alguns gestos característics. 

 Convencions socials: puntualitat, indumentària, regals, celebracions,visites, convencions i 
tabús al comportament i a  la conversa. 

 Comportaments rituals: actitud de l’audiència, celebracions... 
 

1.4.  COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
 

 La selecció i l’ús de les salutacions, de les formes de tractament  i les convencions en el torn 
de paraula. 

 Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la  seva adequada aplicació  

 Introducció d’expressions de saviesa popular , expressions idiomàtiques; cites… 

 Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos diferents: formal, 
estàndard,  informal,  familiar. 

 
1.5.  COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 
1.5.1. Organització del discurs (oral i escrita) 

 Relació del text amb la situació de comunicació. Identificació i/o selecció dels indicis 
situacionals  (lloc, canal, destinataris, persones interlocutores i relació entre ells…), la intenció 
comunicativa en situacions clarament definides i previsibles i el registre  oral i escrit, formal i 
informal. 

 Coherència textual: el text com a unitat global de significat. Pertinència del contingut. Selecció  
i estructuració del contingut . Ordenació lògica de les idees i selecció de les estructures 
morfosintàctiques i del lèxic adequats. 
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  Cohesió textual: organització interna del text oral i escrit. Inici  del discurs:mecanismes 
iniciadors: queridos telespectadores, prezados senhores, era uma vez…Introducció del tema :  
ao meu ver ; quanto a mim ; falando de … 

 Desenvolupament del discurs: manteniment del tema, substitució d’elements esmentats                                                                                                                              
o per esmentar, concordança dels temps verbals. Reformulació en debats interactius. 
Paràfrasi i aclariments: por outras palavras, isto é... Ènfasi:  sem dúvida nenhuma, com 
certeza absoluta...Contrast: ora bem, antes pelo  contrário, no entanto... La connexió: ús 
d’elements d’enllaç i organització del text.  

 Conclusió del discurs:  indicació  de  tancament textual: concluímos, e para finalizar, em 
suma, em conclusão... 

 Discurs oral: iniciació i manteniment . El torn de paraula: presa, manteniment i cessió:  agora 
é a sua vez, eu queria colocar uma questão, veja bem; ora bem, não é verdade?...L’entonació 
com a recurs de cohesió del text oral.  
 

1.5.2. Tipologia dels textos (orals i escrits) 
 

 Expressió i interacció oral: converses de caràcter col·loquial i transaccional, converses de 
caràcter formal o semi-formal, monòlegs espontanis o preparats, adreçats a una audiència: 
narracions de fets, experiències, participació en tertúlies i debats, participació en activitats 
d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema d’interès personal o professional, 
debats, simulacions, enquestes...) 

 Expressió i interacció escrita: cartes formals: de sol·licitud, acceptació, reclamacions, 
queixes...,escrits personals, informes i articles relacionats amb els estudis o la feina;articles 
d’opinió, escriptura creativa ( cançons, poemes, contes i altres textos literaris);participació en 
xats, blocs, i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC. 

 Comprensió oral: documents àudio i audiovisuals autèntics (notícies, debats, reportatges, 
tertúlies, etc.), espectacles en directe (teatre, cinema, concerts, cançons...)  

 Comprensió escrita : textos  autèntics ( diaris i revistes); textos literaris (novel·la, assaig, 
contes...),manuals d’instruccions, catàlegs i prospectes, tires còmiques i acudits... 

 Mediació oral i escrita: fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials, resum de 
l’essencial d’articles de diaris i revistes, resum d’una xerrada o debat sobre temes d’interès 
general o relacionats amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne. 

 
 
1.6. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA  

 Competència gramatical   

 El substantiu i els determinants: casos particulars. Diminutius i augmentatius.  

 Els pronoms: formes de tractament. Restriccions d’ ús per registre. Els pronoms  
reflexius i recíprocs. Els relatius: variables i invariables. Formes tòniques i àtones. 
Revisió, sistematització i consolidació de l’ênclise, mesóclise  i  próclise. Diferències 
entre Brasil i Portugal. Col·locació dels pronoms àtons amb els temps composts: 
Tinham-no encontrado na rua; Eles nunca se tinham beijado. Els interrogatius i els 
exclamatius. 

 L’ adjectiu: casos particulars. El superlatiu. 

 El verb: verbs defectius i “abundantes”: expressado/ expresso; entregado/ entregue; 
verbs reflexius, verbs predicatius transitius i intransitius, verbs de règim preposicional: 
fazer com que; aconselhar a. L’ imperatiu. Contrast futur de subjuntiu/ imperfecte de 
subjuntiu simple i compost. Temps compostos. Formes personals i no personals: 
contrast “infinitivo pessoal / impessoal”: Falar pouco é falar bem/ É melhor falares 
pouco e bem, l’“infinitivo pessoal flexionado” simple i compost, el gerundi i el participis 
regulars i irregulars. Participis “duplos”: matado/morto; salvado/salvo;soltado/solto. La 
veu passiva. Correlacions temporals: sistematització.  

 Les preposicions: Usos conflictius d’algunes preposicions, ús en les construccions 
amb verbs. 
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 Els connectors:  logo que, desde que, a fim de, até, enquanto; porém, aliás, quando, 
assim que,  caso, no caso de, se.... Interferències sintàctiques en els usos dels 
connectors.  

  Fonètica i fonologia: les pronunciacions Standard  portuguesa i brasilera.                                                                           
 

 Competència lèxica 

 Repertoris lèxics: reconeixement i utilització adequada (producció i comprensió) en els 
contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.  

 Lèxic bàsic del llenguatge acadèmic, comercial i burocràtic. 

 Diferències lèxiques entre les variants de la llengua portuguesa: Brasil, Portugal i Països 
Africans d’expressió portuguesa. 

 
Avaluació 
 
L’avaluació serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada per tal de valorar el 
progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen.  
 Assistència: com que la modalitat d’aprenentatge es presencial, l’assistència és imprescindible 

perquè es pugui donar el procés d’intercanvi d’informació entre professor i alumne. Es recorda 
que segons la Resolució de començament de curs: “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”. 

 Aspectes que es valoren durant l’avaluació contínua: 

 Participació/cooperació en les activitats proposades a classe. 

 Tasques encomanades a casa, presentacions a classe, actuacions a l’aula... 
 Proves programades o no que inclouen, proves de comprensió oral i escrita, gramàtica, lèxic, 

expressió escrita i oral. Per aprovar aquestes proves caldrà obtenir una puntuació mínima del 
65%. 

 Final de l’avaluació: Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada i els que no 
compleixin el mínim d’assistència exigit, s’hauran de presentar a la prova final de curs, la qual 
consistirà en diferents parts: 
 Comprensió oral:  20 % del total de la nota 
 Comprensió escrita:  20 % del total de la nota 
 Ús de la llengua:  20 % del total de la nota 
 Expressió escita: 20 % del total de la nota 
 Expressió oral:   20 % del total de la nota 

 
Per superar la prova final s’haurà d’arribar al 65 %, tenint en compte que les proves d’expressió oral i 
expressió escrita s’hauran d’haver aprovat (mínim exigit per a la expressió escrita i oral: 13/20). 

 
Tutories 
 
 Acció tutorial. En l’avaluació contínua es dóna una importància cabdal a l’intercanvi continu 

d’informació sobre el procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat i, per tal que cada 
alumna/e sigui conscient d’aquest procés, s’arbitrarà un sistema d’accions i activitats destinades 
a alimentar aquesta comunicació entre ambdues parts.  

.  

 
Calendari 
 
1. Calendari escolar  2017-18 

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al  7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 

Setmana Santa: del 24 de març  al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 
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Festes oficials dins l’any 2017: 12 d’octubre, 1 de novembre i 6 i 8 de desembre. 

Festes oficials dins l’any 2018: 1 i 21 de maig. 

Festes de lliure elecció del Centre 

Divendres          13 d’octubre de 2017 
Dijous                7 de desembre de 2017     
Dilluns  30 d’abril de 2018 
 
 
2. Activitats culturals: 22 i 23 de novembre de 2018 
 

 


