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DEPARTAMENT DE PORTUGUÈS 
2017-2018 

www.eoibd.cat 
 

CINQUÈ CURS 
 

 
 

Professora 
Sandra Cruz 
smmoura@eoibd.cat  
 
 

Horari d’atenció als alumnes 

Sandra Cruz: dimecres, de 15 a 16.00  

 
Llibres 
Llibres de text 
No hi ha llibre de text. Es treballarà amb material d’elaboració pròpia. 
 
Llibre de lectura 
COUTO, MIA: O Outro Pé da Sereia,  Editoral Caminho 
 

 
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. 

 Optimitzar el coneixement dels valors d’altres cultures, havent-los contrastat amb els 
propis amb l’objectiu d’afavorir i enriquir la comunicació. 

 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. 

 Continuar l’aprenentatge de la llengua objecte d’estudi i, fins i tot d’altres llengües, de 
forma autònoma, un cop acabats els estudis d’aquest nivell. 

 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 d’un o més idiomes, per desenvolupar una competència plurilingüe i 
pluricultural. 
 
 

 

http://www.eoibd.cat/
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1.2. FUNCIONS 

 Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure processos; afirmar, anunciar; 
postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’um 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 hipòtesis (sobre 
esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; valorar un fet com a 
causa o conseqüència d’un altre, com a contingent o com a versemblant;acusar. 

 Demanar a algú que faci alguna cosa; demanar i donar instruccions; demanar, donar i 
denegar permís; donar ordres; suggerir, suplicar, obligar; proposar de fer alguna cosa; 
demanar consell, aconsellar, desaconsellar, recomanar; demanar autorització, autoritzar 
i denegar autorització; restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; 
advertir, alertar; amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; 
persuadir, dissuadir; expressar el desig que algú faci alguna cosa;prevenir algú en 
contra d’alguna cosa o d’una persona; censurar; prohibir; proposar; exclamar; recordar 
alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar. 

 Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acomiadar-se, respondre a un 
acomiadament;convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 
refusar excuses;donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; felicitar i 
respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre a mostres 
d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; 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 

 Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en l’estatus de  
les persones interlocutores, la proximitat de la relació i el registre del discurs. 

 Fórmules de cortesia que varien d’una cultura a una altra i la inadequada aplicació de  
les quals entrebanca o impossibilita el funcionament dels principis de cooperació i pot 
comportar malentesos interculturals. 

 Introducció d’expressions de saviesa popular. Refranys. Expressions idiomàtiques. Cites… 

 Diferències de registre referides a diversos usos de la llengua en contextos diferents. 

 Introducció al reconeixement d’alguns indicadors lingüístics de procedència geogràfica, grup 
professional, social, generacional. Aquests indicadors poden ser de:lèxic, accent, aspectes 
paralingüístics, llenguatge corporal. 
 

1.5. COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
15.1. Organització del discurs (oral i escrit) 

 Relació del text amb la situació de comunicació. Adequació al context. Relació del text amb la 
situació de comunicació. Funció comunicativa del text. Tipus de text i format. Seqüència 
textual (temporal, lògica, etc.).Varietat i registre: llengua oral/llengua escrita: registre 
formal/informal; neutre, varietat estàndard/no estàndard. Tema: enfocament i contingut. 

 Coherència textual: el text com a unitat global de significat. Pertinència del contingut. Selecció 
de contingut rellevant. Estructuració del contingut. Ordenació lògica de les idees. 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 (presa de contacte): Queridos telespectadores; 
queridos ouvintes; caros colegas; Prezados senhores; ll.mo.Senhor; Exmo.Senhor,... 
Introducció del tema: Oral formal (exposicions): A seguir vou tentar expor...; é do conhecimento 
geral; quanto ao tema. Escrit formal (cartes i articles de opinió) O motivo deste artigo ; venho 
por este meio; em relação a; quanto a ... 

 Desenvolupament del discurs: repetició i reformulació. Paràfrasi i aclariments:  en textos orals 
formals (exposicions):ainda convém lembrar; em conclusão, em resumo...; dito por outras 
palavras; dito isto. Èmfasi: Oral formal: cabe dizer; é de fundamental importância; não resta a 
menor dúvida; vale a pena ressaltar,vamos salientar; convém destacar... 

 Conclusió del discurs: resum i recapitulació: Oral formal (exposició): resumindo; em poucas 
palavras, em síntese; em conjunto; em vista dos argumentos apresentados; dado o exposto; 
conclui-se que.... Indicació de tancament textual i tancament textual: oral formal (exposició): 
em conclusão; só nos resta concluir; e para acabar; por hoje é tudo; obrigado por tudo. 

 Discurs oral: iniciació i manteniment del discurs oral. 

 La puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit: usos dels signes de puntuació. 
 

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; exposició argumentada d’idees i presentacions de temes 
d’interès general no especialitzat. Participació en tertúlies i entrevistes. Participació en 
activitats d’aprenentatge i d’avaluació (presentacions d’un tema d’interès personal o 
professional,  

 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 
(cartes al director, revista de l’escola...). Prendre apunts i fer resums. Escriptura creativa 
(cançons, poemes, altres textos literaris...). Activitats d’aprenentatge i avaluació (crítiques 
d’espectacles, narracions,escriptura creativa, col·laborativa...). 

 Comprensió oral: notícies, telenovel·les, reportatges, entrevistes, tertúlies, etc. emesos per 
televisió. Espectacles en directe (teatre, cinema, esports, concerts, cançons...).Discursos, 
conferències... 

 Comprensió escrita : diaris i revistes. Textos literaris (novel·la, assaig, poesia...). Manuals 
d’instruccions, catàlegs i prospectes. Anuncis publicitaris. Diccionaris monolingües. 

 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 entrevista sobre temes 
d’interès general o relacionats, amb l’àmbit acadèmic o professional de l’alumne. 

 
1.6. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA 

 
 Competència gramatical  

 

 El substantiu: casos particulars. Articles i demostratius.   

 Els pronoms. Els pronoms personals. Casos particulars. Formes de tractament. Casos 
particulars. Restriccions d’ ús per registre. Els pronoms  reflexius i recíprocs. Altres casos. Els 
relatius: variables i invariables. Casos particulars. Formes tòniques i àtones. Revisió, 
sistematització i consolidació de l’ênclise, mesóclise  i  próclise. Diferències entre Brasil i 
Portugal: Ela se chama Maria / Ela chama-se Maria;  Eu te darei /    Eu dar-te-ei.. Col·locació 
dels pronoms àtons amb els temps composts: Eles tinham-se mostrado preocupados com a 
situação; Nunca a tinha visto tão contente..Els interrogatius i els exclamatius. Casos 
particulars. 

 L’adjectiu:  casos particulars en la flexió de gènere i nombre. 

 El verb: verbs irregulars. Revisió, sistematització i consolidació. Verbs defectius: Casos  
especials: colorir; abolir; falir. Verbs abundantes: aceitar: aceitado; aceito/aceite ... 
Verbs reflexius. Casos especials. Verbs de règim preposicional. Casos particulars. Formes 
personals i no personals.Contrast “infinitivo pessoal / impessoal”: Fumar prejudica a saúde/ 
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Foi um erro responderes desta maneira. El “infinitivo pessoal flexionado”. Altres casos. El 
“infinitivo pessoal flexionado” compost: Os alunos saíram depois de terem terminado as 
provas. Gerundi simple i gerundi compost. Participis  irregulars: 
participis“duplos”:expulsado/expulso;elegido/eleito,suspendido/suspenso ... 
Temps verbal d’indicatiu .Temps verbal de subjuntiu. Imperatiu. 

 Les preposicions. Casos particulars. Usos conflictius d’algunes preposicions: após; de; desde; 
a norte de; em; por; sob; com; perante....  

 Els adverbis. Casos particulars. Locucions adverbials: de longe em longe;em vão, ao léu; de 
forma alguma; de modo nenhum; por perto... 

 L’oració simple i l’oració composta. Els connectors. Correlacions temporals. 

 Representació gràfica de fonemes i sons. Diferències ortogràfiques entre Brasil i Portugal. 

 Fonètica i fonologia. Les pronunciacions Standard portuguesa i brasilera: diferències. 
Altres variants dels països de llengua oficial portuguesa: Angola, Moçambic, etc. 
 

 Competència lèxica 

 Lèxic i aspectes semàntics. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general 
i a les àrees  temàtiques del nivell. Diferències lèxiques entre les variants de la llengua 
portuguesa: Brasil, Portugal i Països Africans d’expressió portuguesa. 

 

 
Avaluació 
 
A 5è (Certificat de Nivell Avançat) hi haurà una prova final a la qual s’hauran de presentar tots els 
alumnes, en què es valorarà si l’alumne ha assolit tots els objectius generals i per destreses del Nivell 
Avançat.  
 
 
 
Parts i puntuació de les proves del Certificat de nivell avançat 

 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 obtenir el certificat caldrà sumar 65 punts. 

 
Tutories 
 
Acció tutorial: Les dades obtingudes al llarg del curs donaran informació complementària a l’alumne i 
al professor sobre el progrés en l’aprenentatge.  

.  

 
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. 

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. 
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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. Calendari de proves: 
 
Simulació prova certificat avançat:  26 d’abril  i 3 de maig 
 
 
3. Activitats culturals: 22 i 23 de novembre de 2017 
 

 
 
 
 


