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1. Definició de nivell i objectius
1.1 Definició de nivell
El Nivell Intermedi B1 té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma en
situacions quotidianes i també menys habituals en els àmbits personal, públic, professional
i educatiu, amb certa flexibilitat, seguretat i correcció, receptivament i productivament, tant
de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics per tal de
mantenir relacions personals i socials amb usuaris d’altres llengües.
Per aconseguir aquesta finalitat, l’alumnat haurà d’adquirir les competències, estratègies i
els continguts que li permetin mediar entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així
com interactuar, comprendre i produir textos orals i escrits breus o d’extensió mitjana en
una varietat de llengua estàndard, en un registre formal, informal o semiformal, que tractin
de temes generals, d’actualitat o d’interès personal, amb estructures habituals i un repertori
lèxic comú no gaire idiomàtic.
1.2 Objectius generals de nivell
1. Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en
situacions d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal.
2. Identificar les característiques principals de la llengua objecte d’aprenentatge per
contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan escaigui.
3. Optimitzar les oportunitats d’exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que
proporcionen les tecnologies digitals, per ampliar i consolidar els coneixements de l’idioma,
dins i fora de l’aula.
4. Ampliar les estratègies comunicatives i d’aprenentatge adquirides en el nivell anterior.
5. Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d’aprenentatge
de la llengua i avaluar els objectius assolits.
6. Prendre consciència que l’aprenentatge d’una llengua demana voluntat i dedicació, i
requereix un treball constant i sistemàtic.
7. Reconèixer el valor afegit que aporten les tecnologies digitals als processos
comunicatius i col·laboratius en l’aprenentatge de llengües.
1.3 Objectius per activitat de llengua
Recepció
Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més
rellevants i les opinions i actituds explícites de textos orals i escrits breus o d'extensió
mitjana, clars i ben articulats, en varietat estàndard, que tractin de temes generals,
quotidians, d’actualitat o relacionats amb les seves experiències i interessos, sempre que
els textos orals siguin articulats a una velocitat lenta o mitjana i transmesos de viva veu o
per mitjans tècnics, i sempre que les condicions acústiques siguin bones, es pugui tornar a
escoltar el que s’ha dit i se’n puguin confirmar alguns detalls.
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Producció
Produir i coproduir textos orals i escrits breus o d'extensió mitjana, senzills i clarament
organitzats, adequats al context (destinatari, situació i propòsit comunicatiu), sobre
assumptes quotidians, de caràcter habitual o d’interès personal, tant en comunicació cara a
cara com a través de mitjans tècnics i independentment del suport, amb una correcció
suficients i un repertori de lèxic i estructures d’ús freqüent relacionat amb les situacions
més predictibles. Pel que fa a la producció oral, amb una fluïdesa suficients per mantenir la
línia del discurs, amb una pronunciació clarament intel·ligible, encara que de vegades
siguin evidents l’accent estranger, les pauses, la reformulació del que s’ha dit o la correcció
d'errors, o sigui necessària una certa cooperació de l'interlocutor per mantenir la interacció.
Pel que fa a la producció escrita, amb els recursos bàsics de cohesió textual i respectant
les convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals.
Interacció
Participar en converses i discussions orals o escrites senzilles, espontàniament o de forma
preparada, amb un o més interlocutors, tant cara a cara com en línia, sobre temes familiars
o d'interès personal, intercanviant, comprovant i confirmant la informació, i expressant
reaccions i opinions. Reconèixer les intencions comunicatives de cada interlocutor, tot i que
calguin explicacions per entendre els detalls o les implicacions del que diuen els
interlocutors.
Mediació
Mediar de forma bàsica entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en
situacions de caràcter habitual en què es produeixen intercanvis senzills d’informació
relacionats amb assumptes quotidians o d’interès personal. Reformular un text clar i ben
articulat que tracti de temes generals, per a un mateix o bé per a una altra persona,
simplificant-lo o amplificant-lo amb diferents finalitats, per exemple superar una barrera
lingüística, cultural, semàntica o tècnica.
2. Competències generals per a l’aprenentatge de la llengua i per a la comunicació
2.1 Actituds
En l’aprenentatge i l’adquisició de llengües es dona una gran importància als factors
psicològics i afectius en el procés d’aprenentatge de la llengua i de la cultura que
representa. Aquests factors exerceixen la màxima influència en l’èxit o fracàs de
l’aprenentatge de la llengua i de les relacions interculturals en què es participa.
Una actitud és una disposició d’ànim que s’aprèn, tot i que de vegades estigui estretament
relacionada amb trets de la personalitat. Per això, el professorat haurà d’esmerçar temps i
esforços per ajudar l’alumnat a reconèixer el pes de les actituds en el procés
d’aprenentatge, a identificar les pròpies, i treballar en el desenvolupament de les
adequades per aconseguir l’èxit en l’aprenentatge.
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2.1.1 Actituds que afavoreixen l’èxit de l’aprenentatge
- Reconeixement del fet que cada persona és protagonista del seu aprenentatge i n’ha
d’assumir la gestió i la responsabilitat.
- Valoració de l’autoestima, la responsabilitat personal, l’esforç, la concentració, la voluntat i
les pròpies capacitats.
- Valoració de la motivació, la curiositat i l’obertura cap a nous coneixements.
- Interès per manifestar creativitat i imaginació, i per experimentar.
- Reconeixement dels diferents estils d’aprenentatge, i predisposició a aprendre i adoptar
els que millor hi escaiguin.
- Interès per adquirir autonomia en el procés d’aprenentatge.
- Superació de l’ansietat davant les noves experiències.
- Interès per desenvolupar constància i mètode de treball.
2.1.2 Actituds que afavoreixen el procés d’aprenentatge d’una llengua
- Valoració de l’aprenentatge d’una llengua com a eina de desenvolupament personal.
- Valoració de la importància de conèixer una llengua estrangera per als estudis i la feina.
- Consciència del fet que l’aprenentatge d’una llengua requereix motivació, esforç.
- Definició de les necessitats i els interessos personals a l’hora d’aprendre una nova
llengua.
- Establiment d’objectius assumibles i observables a curt termini.
- Aprofitament dels coneixements i les experiències de què es disposa, tant lingüístiques
com no lingüístiques, com a mitjà per facilitar l’adquisició dels nous coneixements.
- Reconeixement de la utilitat de transferir els coneixements i les estratègies d’aprenentatge
d’una llengua a una altra.
- Disposició a experimentar i a intentar activar els recursos i les estratègies de què es
disposa.
- Reconeixement del fet que l’error és necessari per aprendre.
- Valoració de l’enriquiment personal que suposa la relació amb la resta de l’alumnat i el
professorat.
- Reconeixement del fet que el treball en grup i cooperatiu dóna l’oportunitat d’experimentar
i de comunicar-se en la llengua que s’aprèn.
- Valoració de l’adquisició d’estratègies que poden ser transferibles a altres aprenentatges.
- Interès per comunicar-se i expressar-se oralment i per escrit amb persones que parlen la
llengua objecte d’aprenentatge.
- Consciència de la importància de la forma en la interacció, per tal d’expressar-se amb
correcció i precisió.
- Consciència de la importància d’adequar els continguts de l’actuació oral o escrita al
context comunicatiu en què aquesta es produeix.
- Consciència de la importància de l’avaluació com a instrument que permet regular el
procés d’aprenentatge.
- Consciència de la importància de l’autoavaluació com a mitjà d’avaluació i gestió del propi
procés d’aprenentatge.
- Consciència de la importància de la utilització de les tecnologies digitals com a mitjà
d’aprenentatge i d’intercanvi lingüístic i cultural.
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- Consciència de la importància d’aportar els coneixements lingüístics propis, com a
persona mediadora, en situacions en què persones de diferents llengües necessiten
comunicar-se i no disposen d’una llengua comuna.
2.1.3 Actituds que afavoreixen l’adquisició d’una consciència intercultural
- Valoració positiva de les diferències culturals com a font d’enriquiment i creixement
personal.
- Anàlisi crítica de les pròpies valoracions d’altres cultures.
- Reconeixement de la dificultat, i de vegades la impossibilitat, de comparar realitats
culturals diferents.
- Superació dels prejudicis i estereotips sobre les cultures i els pobles.
- Acceptació de l’alteritat i la diferència: respecte i tolerància.
- Valoració de l’enriquiment i creixement personal que suposa el contacte amb persones
d’altres cultures.
- Valoració de la llengua com a vehicle d’expressió d’una realitat social i cultural, de les
seves creences i valors.
2.2 Estratègies per a l’aprenentatge de la llengua
Les estratègies d’aprenentatge afavoreixen el procés d’aprenentatge propi en la mesura
que, d’una banda, promouen que l’alumnat assagi amb el mitjans, les tècniques i els
procediments que li resultin més rendibles i, de l’altra, estimulen el desenvolupament de
l’autonomia i del treball col·laboratiu, així com de la responsabilitat en l’aprenentatge.
La capacitat d’aprenentatge també es pot concebre com la predisposició o l’habilitat per
descobrir allò que és diferent, tant si es tracta d’una altra llengua, com d’una altra cultura,
d’altres persones o de nous coneixements. El saber aprendre pot incloure graus i
combinacions de molts aspectes del saber ser, dels coneixements i del saber fer.
Les estratègies que s’enuncien a continuació segueixen els passos del procés
d’aprenentatge d’una llengua i, encara que algunes d’elles poden formar part del bagatge
conscient o inconscient de l’aprenent de llengües, en tots els casos es poden practicar i ferles conscients per tal d’utilitzar-les i automatitzar-les per agilitar l’aprenentatge.
2.2.1 Estratègies cognitives
Reflexió sobre la comunicació i la llengua. Raonament sobre el fet comunicatiu i els
elements d’una situació comunicativa:
- Presa de consciència i explicitació de coneixements sobre la comunicació i la llengua.
- Presa de consciència de com s’aprèn la llengua per afavorir el procés d’aprenentatge.
- Formulació d’hipòtesis referides al significat, funció i/o ús de diferents elements o
aspectes de la llengua. Raonament i verificació de les hipòtesis formulades.
- Deducció de les normes d’ús de la llengua estrangera per analogia amb les pròpies o a
partir d’exemples contextualitzats.
- Aplicació dels coneixements sobre la llengua pròpia o altres de conegudes per facilitar el
nou aprenentatge.
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- Reconeixement de les diferències d’ús entre el codi oral i l’escrit i entre els diferents
registres.
2.2.2. Estratègies metacognitives
Reflexió sobre el procés, l’aprenentatge:
- Apropiació de la terminologia necessària.
- Comprensió del paper de l’error.
- Utilització de tècniques d’estudi i eines de treball.
- Desenvolupament del propi estil d’aprenentatge.
- Desenvolupament de l’autonomia i control del propi procés d’aprenentatge.
- Utilització de l’autoavaluació i la coavaluació com element de millora del procés.
2.2.3 Estratègies socioafectives
Desenvolupament d’estratègies que permeten a l’aprenent valorar i reforçar la seva
motivació per practicar la llengua i col·laborar amb d’altres per al seu aprenentatge.
- Acceptació que la comprensió parcial o superficial d’una situació comunicativa no
impedeix mobilitzar els recursos i tècniques disponibles per a sentir-se competent en el
desenvolupament de tasques d’aprenentatge i comunicatives.
- Capacitat de formular objectius clars i possibles per reforçar la motivació.
- Presa de consciència de la importància dels companys i companyes com a font
d’aprenentatge a classe i fora de classe.
- Capacitat d’oferir i demanar ajut per construir el propi coneixement.
- Predisposició a rebre la retroalimentació del professor sobre el procés d’aprenentatge.
- Aprofitament de totes les ocasions possibles per establir contacte, fora de l’aula, amb la
llengua que s’aprèn (contacte amb persones, lectures, audicions...).
- Capacitat d’assumir riscos per experimentar amb els nous aprenentatges.
2.3 Competència digital
Disposició a experimentar amb les tecnologies digitals:
- Valoració de la interacció mitjançant les tecnologies digitals per facilitar la construcció de
continguts i coneixement. Identificació dels punts forts i febles dels diferents mitjans.
Identificació de la seva utilitat segons el context.
- Valoració de la col·laboració mitjançant les tecnologies digitals. Consciència del fet que
els processos col·laboratius faciliten la construcció de continguts i coneixements.
Coneixement de les dinàmiques del treball col·laboratiu.
- Consciència del fet que diferents cultures tenen pràctiques diferents de comunicació i
interacció. Flexibilitat per adaptar-se als diferents entorns de comunicació digital.
- Valoració de la comunicació multimodal, i del valor afegit que aporten els diferents
recursos semiòtics emprats (text escrit, imatge, àudio, vídeo, etc.). Flexibilitat per adaptar la
informació que es vol transmetre segons el mitjà escollit.
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3. Competència lingüística comunicativa
3.1 Competència i continguts nocional-funcionals
Qualsevol enunciat implica una o més d’una funció, que tenen a veure amb la intenció
comunicativa del parlant, i l’expressió de nocions que s’hi relacionen a través de les quals
l’usuari de la llengua es refereix a conceptes abstractes (existència, temps, quantitat,
qualitat, etc.) o concrets (feina, oci, aliments, etc.).
3.1.1 Funcions
- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: Presentar/-se i
respondre a una presentació; saludar i respondre a una salutació; acomiadar-se; convidar;
acceptar o declinar una invitació; agrair i respondre a un agraïment; atreure l’atenció;
demanar disculpes i perdó; perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la
benvinguda; expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per
algú o per quelcom; respondre a mostres d’interès; expressar condol.
- Intercanvi de coneixements i d’informació: Afirmar; negar; anunciar (projectes,
decisions...); assentir; dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un fet;
descriure les qualitats físiques i valoratives de persones, objectes, llocs, situacions,
activitats i canvis; donar i oferir informació; expressar coneixement o desconeixement;
expressar dubte; identificar/-se; narrar un fet o esdeveniment present, passat o futur;
recordar alguna cosa a algú, comprovar i expressar si es recorda una cosa; rectificar; fer
avisos i advertiments; demanar i donar indicacions.
- Expressió del gust i de la preferència, de la satisfacció i del desgrat: Expressar desig,
rebuig, desinterès, interès, indiferència, aprovació, desaprovació.
- Expressió de sentiments, d’actituds, d’estat físic i anímic: Expressar alegria, felicitat,
tristesa, disgust; expressar simpatia, antipatia, admiració, decepció, afecte, amor, odi
envers algú; expressar estat físic, de salut o d’ànim; ansietat, diversió, avorriment,
esperança, dolor, alleujament, irritació, preocupació, sorpresa, temor, tranquil·litat.
- Expressió de l’opinió, de l’acord i del desacord, del dubte i de la hipòtesi: Demanar,
expressar i argumentar una opinió; expressar acord i desacord; queixar-se; reclamar;
formular hipòtesis; predir; suposar; valorar un fet com a probable o improbable.
- Expressió de la necessitat, de la intenció i de la voluntat de fer alguna cosa: Demanar
alguna cosa; demanar ajut; expressar i demanar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer
alguna cosa; accedir o negar-se a fer una cosa; expressar decisions sobre accions futures.
- Formulació de consells, de suggeriments i d’oferiments: Demanar consell i aconsellar;
recomanar; alertar; animar, proposar, suggerir; recordar alguna cosa a una persona;
convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; acceptar o
refusar un suggeriment.
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- Expressió d’ordres, de prohibicions i de permisos: Demanar i donar instruccions; demanar
i donar permís; donar ordres; prohibir; demanar que alguna persona faci alguna cosa com a
favor, necessitat o obligació.
3.1.2 Nocions
Reconeixement, comprensió i producció dels significats associats als continguts nocionals
per expressar:
- Expressió de les entitats i les seves propietats: presència i absència; existència i
inexistència; qualitat intrínseca i valorativa; quantitat (definida, indefinida i grau).
- L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, direcció, destinació,
distància, disposició i ordre).
- El temps (situació en el temps, durada, freqüència) i les relacions temporals (seqüència,
anterioritat, posterioritat, simultaneïtat i imminència).
- El mode.
- Estats, esdeveniments, accions, processos i activitats: l'aspecte puntual, perfectiu o
imperfectiu, futur, duratiu, repetitiu, progressiu, habitual...; la modalitat (capacitat,
necessitat, possibilitat, probabilitat, voluntat, permís, obligació, prohibició, intenció,
coneixement, dubte, esperança, intenció, certesa).
- Relacions lògiques entre estats, processos i activitats: conjunció, disjunció, oposició,
contrast, concessió, comparació, condició, causa, conseqüència, finalitat, resultat,
correlació, alternança, equivalència, inclusió, exclusió.
3.2 Competència i continguts discursius
Coneixement, comprensió i producció del text com a unitat mínima de l’activitat lingüística
(discurs oral i discurs escrit) produït en un àmbit concret.
3.2.1 Adequació al context
Relació del text amb el context:
- Elements que formen part del context: participants (característiques, relacions entre ells,
intenció comunicativa), situació (canal, lloc, temps).
- Elements contextuals que condicionen el discurs oral i escrit: tipus de text; format i
estructura; varietat i registre (llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre;
varietat estàndard/no estàndard); tema (enfocament i contingut); selecció d’elements
sintàctics i lèxics; elements fonètico-fonològics o ortotipogràfics.
3.2.2 Coherència i cohesió textual
La coherència és la unitat semàntica i informativa del text, que es construeix a partir de la
selecció i organització de la informació. La coherència de contingut està relacionada amb la
cohesió, ja que és el mecanisme per relacionar elements del text amb el context o amb les
paraules del mateix text per tal d’establir les relacions de significat al llarg del discurs.
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3.2.2.1 Organització i estructuració del text segons la macrofunció: descripció, narració,
argumentació, exposició
3.2.2.2 Organització interna del text: inici, desenvolupament i final de la unitat textual
3.2.2.3 Relacions sintàctiques i semàntiques per tal de mantenir el referent:
- Procediments lèxics: repeticions (Hizkuntzak ikastea interesgarria da, baita hizkuntza
gutxituak ere); sinònims (Ume hau oso goiz hasi zen hitz egiten eta orain hizketan pasatzen
du eguna) i antònims (Filma alaia zela uste nuen baina oso tristea da) hipònims
(Garraiobide mota asko daude baina hirian mugitzeko onena metroa da) hiperònims (Umeei
izugarri gustatzen zaizkie animaliak, txakurrak eta katuak batez ere); metàfores (Aduna
lanean baratxuria baino finagoa da) i metonímies (Nahiari Sarrionandia irakurtzea gustatzen
zaio); proformes lèxiques (Lorearekin hitz egin behar dut kontu horri buruz); referències
semàntiques basades en el coneixement del món (Txotx garaia heldu denez, sagardotegira
joango gara).
- Procediments sintàctics: anàfora (Referència a elements esmentats en el discurs o
presents en el context; Krisi garaian Mirenek eta Josunek elkarri lagundu zioten aurrera
ateratzen); catàfora (Referència anticipada a un element o a una part del discurs; Hauxe
irakurriko dugu, liburu honek zalantza asko argituko baitizkigu ); el·lipsi (Absència d’un
element del dicurs; malgrat l’absència de l’element és interpretable pel context; Ikusi al
dituzu nire giltzak? Etxekoak.)
3.2.2.4 Relacions semàntiques entre les parts del text.
Els marcadors discursius i els connectors:
- Organització global del text: marcadors per iniciar (Presa de contacte: Kaixo, arratsalde
on, Bai, esan?; Kontua da..., zera esan nahi dut, gutun honen bitartez, hasteko, lehenik eta
behin, bazen behin...) per ordenar (bestetik, bigarrenik, ondoren, jarraian...), per concloure
o resumir (beraz, laburbilduz), per acabar (amaitzeko, azkenik, bukatzeko, eta kitto)
- Posicionament de l’emissor: nire iritziz, nik uste dut
- Tractament de la informació: reformulació (hau da, alegia, ...) exemplificació
(adibidez, besteak beste, esate baterako... ), introducció de temes (politikari dagokionez,
arteari buruz).
- Connectors per relacionar parts del text: sumatius (gainera, ez hori bakarrik, baita ere,
ere,...), contrastius (baina, ordea, berriz, hala ere), causatius (izan ere, ze, horregatik),
consecutius (beraz, orduan, hortaz), condicionals (bestela, Baldin ba-), finals (-t(z)era,
–t(z)eko asmoa) temporals (azkenaldian, orain dela gutxi, duela asko, bi egun barru,
laster)...
- Marcadors propis del discurs oral: demanda de confirmació o acord (argi?, ulertu duzu?,
bai?, ezta? ados zaudete?) advertència (aizu, entzun, begira, adi), acord (noski, ados, ongi
da, jakina, konforme), desacord (ez nago ados, bai zera, baita zera ere, ezta pentsatu ere),
tancament ( eta horixe, besterik ez, eta kitto), etc.
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3.3 Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics
El coneixement de la societat i de la cultura de la comunitat o comunitats en què es parla la
llengua objecte d’estudi és un aspecte del coneixement del món que té especial rellevància
en el context de l’aprenentatge d’una llengua, ja que és probable que no formi part de
l’experiència prèvia de l’alumnat o que el seu coneixement estigui deformat pels
estereotips.
Aquest coneixement, conjunt de creences i valors que conformen la identitat dels individus i
dels pobles, configura una manera de veure i d’entendre el món i incideix en la forma de
comunicar-se amb els altres. Caldrà desenvolupar en l’alumnat una consciència
intercultural que li permeti fer-se conscient i interpretar les situacions de comunicació i les
convencions socials amb què es trobarà en els seus intercanvis interculturals.
A continuació es llisten els àmbits que poden estar relacionats amb els trets distintius de la
societat i la cultura de la llengua que s’estudia.
Vida quotidiana
- Horaris i hàbits d’estudi i de treball
- Hàbits alimentaris: dieta, horaris, comportament a taula, etc.
- Vacances i festes
- Activitats de lleure
Relacions interpersonals
- Estructura familiar i relacions de parentiu
- Relacions entre generacions
- Relacions entre homes i dones
- Relacions entre coneguts i desconeguts
- Relacions a la feina
- Estructura de la societat i relacions amb les institucions (grups socials, partits polítics,
administració, etc.)
Condicions de vida
- Nivell de vida (diferències regionals, ètniques i de grup social)
- Habitatge
- Prestacions socials (educació, sanitat, pensions, etc.)
- Entorn (paisatge, clima, etc.)
- Trets socioeconòmics (comerç, turisme, noves tecnologies, etc.)
Valors i creences
- Cultura, costums i tradicions
- Història i identitat nacional
- Canvis en l’estructura social
- Creences religioses
- Altres cultures i grups socials (països estrangers, turistes, immigrants)
- Manifestacions artístiques (literatura, arts plàstiques etc.)
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Llenguatge corporal
- Gestos, postures i expressions facials
- Ús de la veu
- Contacte visual, físic i proxèmic
Convencions socials i rituals
- Fórmules de cortesia i tractament
- Pautes de comportament social (puntualitat, indumentària, visites, regals etc.)
- Celebracions (festes familiars, tradicionals etc.)
- Actituds, convencions i tabús en les interaccions
- Pràctiques religioses, ritus i cerimònies (naixements, casaments, enterraments etc.)
- Celebracions, festivals, etc.
3.4 Competències i continguts per a activitats de llengua
Els usuaris de la llengua duen a terme activitats comunicatives de recepció, producció,
interacció i mediació, i usen estratègies per mobilitzar els seus recursos i coneixements per
assolir els objectius comunicatius.
En qualsevol acte comunicatiu es produeixen textos, els quals tenen moltes funcions
diferents en la vida social. El mitjà, la finalitat i la funció determinen diferències no només
en el context del missatge, sinó també en la seva estructura i presentació, i en les
estratègies emprades per a la recepció i la producció. Els textos poden ser de diferent
tipologia, amb varietat de macrofuncions i funcions, i es produeixen en àmbits que
determinen les finalitats i els temes.
Les estratègies són un mitjà que la persona usuària d’una llengua utilitza per mobilitzar i
equilibrar els recursos de què disposa per tal de respondre a les exigències comunicatives
de la situació i assolir amb èxit un objectiu concret. La utilització d’estratègies
comunicatives no s’ha d’interpretar com una manera d’esmenar carències lingüístiques o
de comunicació, sinó com l’aplicació d’uns principis metacognitius: planificació, execució,
avaluació i reparació, a les diferents formes de les habilitats comunicatives: recepció,
producció, interacció i mediació. El progrés en l’aprenentatge d’una llengua s’evidencia per
la capacitat de l’aprenent de dur a terme actes comunicatius i utilitzar estratègies
comunicatives.
3.4.1Comprensió oral i escrita
3.4.1.1 Textos i àmbits d’ús
Activitats de comprensió de textos orals i escrits:
- de l'àmbit personal, públic, professional, educatiu;
- en un registre informal, semiformal i formal.
- en llenguatge estàndard i clarament estructurat;
- sobre temes generals i habituals en la vida quotidiana o relacionats amb l'aprenentatge,
amb l’actualitat, amb la feina o amb el propi interès,
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- de diferents macrofuncions (narració, descripció, argumentació, exposició, instrucció);
- de diferents tipus: anuncis, declaracions, converses informals, debats, xerrades, correus
electrònics, cartes, sol·licituds, missatges escrits o de veu, xats, notícies, presentacions,
reportatge, entrevistes, articles, contes, novel·les curtes, cançons, poemes, instruccions
d’ús, llibres de text, diccionaris, obres de referència, pel·lícules, espectacles, publicitat...;
emesos cara a cara, per televisió, per ràdio, en suport paper o en suport digital o
multimèdia.
3.4.1.2 Estratègies de recepció
Planificació
- Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i
comunicatives.
- Identificació del context en què es produeix la situació comunicativa i presa de
consciència dels coneixements previs que se’n tenen.
- Adequació del tipus d’audició o lectura (comprensió global, selectiva, exhaustiva,
interpretativa) a les diferents intencions de la persona oient o lectora, i a la funció i tipologia
del text.
Execució
- Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context, a partir d’idees, preconceptes i
coneixements previs.
- Inferència i formulació d`hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d'elements
significatius, lingüístics i paralingüístics: imatges, disposició del text, llenguatge no verbal,
suport, font, etc.
- Confirmació d’hipòtesis a partir de la interrelació dels elements significatius del text.
Avaluació i reparació
- Verificació o reformulació d’hipòtesis.
3.4.2 Expressió i interacció oral i escrita
3.4.2.1Textos i àmbits d’ús
Activitats de producció de textos orals i escrits:
- de l'àmbit personal, públic, professional, educatiu;
- en un registre informal i semiformal;
- en llenguatge estàndard i articulats de manera coherent i entenedora;
- sobre temes generals i habituals en la vida quotidiana o relacionats amb l'aprenentatge, la
feina o amb el propi interès;
- de diferents macrofuncions (narració, descripció, argumentació, exposició, instrucció);
- de diferents tipus de texts: presentacions preparades breus i senzilles, transaccions,
converses personals, enquestes, notes, apunts, CV, anècdotes, cartes, anuncis,
missatges orals i escrits, correus electrònics, xats, fòrums, blogs, simulacions...);
- emesos cara a cara, per televisió, davant d’una audiència, per telèfon o altres mitjans
tècnics, en suport paper o en suport digital o multimèdia;
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- produïts individualment o de forma col·laborativa.
3.4.2.2 Estratègies de producció
Planificació
- Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es produeix la
situació comunicativa i avaluació dels propis coneixements del món.
- Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i
comunicatives.
- Adequació del text (oral o escrit) al destinatari (funció del text, àmbit i canal, registre,
estructura i cohesió del discurs...).
- Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles (augment o
disminució de la complexitat de la tasca i del discurs produït).
Execució
- Ajustament als models i fórmules de cada tipus de text per expressar el missatge amb
claredat, coherència i estructura adequada.
- Compensació de les carències lingüístiques mitjançant procediments lingüístics (per
exemple: modificar paraules de significat similar, definir o parafrasejar un terme o
expressió), paralingüístics o paratextuals (per exemple: demanar ajuda; senyalar objectes,
usar deíctics o realitzar accions que aclareixin el significat; usar llenguatge corporal
culturalment pertinent , com gestos, expressions facials, postures, contacte visual o
corporal, proxèmica), o usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals).
- Localització i ús adequat dels recursos lingüístics o temàtics (ús d'un diccionari o
gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.).
- Ús de fragments de discurs coneguts per l’usuari i que li donen seguretat (locucions,
expressions, modismes, etc.).
- Ús d’estratègies d’evitació: valorar les dificultats de la tasca i els recursos de què es
disposa per ajustar el missatge.
- Ús d’estratègies d’assoliment: provar noves expressions sense bloquejar la comunicació,
ajustant el nivell de la tasca a l’alça.
- Utilització de tècniques per compensar mancances lingüístiques que produeixen
interrupcions o bloqueigs de la memòria (mots per guanyar temps, paràfrasis, canvi de
tema...)
Avaluació i reparació
- En l’expressió oral, valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs per
aconseguir-lo, a partir de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que rep de
l’audiència a través de la seva reacció oral, gestual o expressió facial.
- En l’expressió escrita, possibilitat de control de la producció, tant des del punt de vista
comunicatiu com lingüístic (revisió, correcció...).
- En l’expressió oral i escrita, aprofitament de la retroalimentació que rep dels companys pel
que fa tant als aspectes comunicatius com als aspectes lingüístics.
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3.4.2.3 Estratègies d’interacció
Les estratègies d’interacció permeten als interlocutors contribuir al procés de coconstrucció
del discurs i del significat. Aquestes estratègies són les següents:
Planificació
- Previsió del tipus d’intercanvis possibles tenint en compte la informació que es comparteix
i la nova informació que es vol donar o obtenir.
- Consideració de la distància comunicativa entre el parlant i els interlocutors, i la
coincidència o no en el temps i en l’espai.
- Consideració de les regles de la interacció d’acord amb el canal, el sistema de
comunicació i els tipus de text més adequats per a la finalitat comunicativa.
Execució
- Presa de paraula per tenir la iniciativa en el discurs o invitar els altres a participar en la
conversa o discussió.
- Manteniment de la conversa, gestió de la discussió o confirmació de la comprensió mútua.
- Col·laboració en el desenvolupament de les idees i de les tasques comunes.
- Utilització de tècniques per afrontar els imprevistos.
Avaluació i reparació
-Valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs per aconseguir-lo a partir de
la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que facilita l’interlocutor amb la seva reacció
escrita o oral (gestual o d’expressió facial).
-Ús d’estratègies cooperatives per facilitar ajut i demanar-lo per clarificar possibles
malentesos, repetint o reformulant el que sigui necessari.
3.4.3 Mediació
Entenem per mediació l’activitat del llenguatge consistent a facilitar cara a cara o en línia la
comunicació entre parlants i/o a reformular, de manera oral o escrita, un text amb diferents
propòsits: superar algun obstacle, adequar el discurs a l’interlocutor i a la situació
comunicativa, etc. La mediació també és un procés social i cultural de creació de
condicions per a la comunicació i la cooperació.
3.4.3.1 Activitats de mediació
3.4.3.1.1 Activitats de mediació lingüística oral i/o escrita
Impliquen reformular un text per a un mateix o bé per a una altra persona:
- Transmissió d'informació específica, per exemple, transmetre el contingut d’instruccions
detallades o la informació necessària d’una trucada telefònica.
- Explicació de dades, per exemple, interpretar i descriure informació detallada de gràfics
sobre temes del seu interès.
- Resum i parafraseig d'informació i arguments en textos clars.
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- Traducció oral en intercanvis simples sobre temes del seu interès, i traducció escrita
aproximada en llengua estàndard.
- Presa de notes en una conferència o reunió per usar-les més tard.
- Resposta personal a un input oral, escrit o multimodal, per exemple, relacionar fets d’una
història, pel·lícula o fotografia amb experiències pròpies o d’altri.
3.4.3.1.2 Activitats de mediació social i pluricultural
Impliquen, d’una banda, crear un context de treball col·laboratiu, i de l’altra, ajudar a establir
un espai pluricultural i facilitar la comunicació en situacions delicades:
- Lideratge, gestió de la discussió i col·laboració en un grup gestionant els torns de
paraula, convidant a participar i proposant enfocaments alternatius.
- Foment del desenvolupament d'idees preguntant el perquè d'una opinió, demanant de fer
hipòtesis, preguntant si s'ha entès i demanant aclariment.
- Facilitació de l’entesa en un espai pluricultural i/o en situacions delicades i desacords
mostrant interès i empatia, reconeixent sentiments i visions del món, ajudant a
desenvolupar una cultura de comunicació coomuna de forma simple.
3.4.3.2 Estratègies de mediació
Planificació
- Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es produeix la
situació comunicativa i avaluació dels coneixements del món, tant els propis coneixements
previs com dels de les persones entre les quals s’estableix la mediació.
- Localització, mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències
generals i comunicatives.
- Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles i als de les
persones per a les quals es fa la mediació (augment o disminució de la complexitat de la
tasca i del discurs produït).
- Anticipació. Presa de consciència de les possibilitats i les equivalències de les llengües
entre les quals es fa la mediació.
Execució
- Explicació d'un nou concepte enllaçant amb coneixements previs, adaptant el llenguatge o
simplificant informació complicada.
- Composició i articulació del discurs, integrant al missatge elements verbals i no verbals.
- Simplificació d'un text dens amplificant-lo o sintetitzant-lo.
- Transmissió dels punts principals.
- Aclariment, repetició o reformulació.
- Interpretació de les claus de comportament.
- Facilitació de la comunicació.
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Avaluació i reparació
- Comprovació de la congruència entre els textos.
- Comprovació de la coherència i l’adequació del text en funció de la situació comunicativa.
- Matisació amb l’ajut de diccionaris.
- Consulta a altres persones o fonts.
3.5 Competència i continguts lingüístics
3.5.1 Lèxico-semàntics
3.5.1.1 Repertoris lèxics i utilització adequada dels mateixos (producció i comprensió) en
els contextos a que es refereixen els objectius especificats per a cada nivell.
3.5.1.2 Famílies lèxiques: sinònims (polit/eder, azkar/bizkor), antònims (luze/labur,
gozo/gazi) i mots polisèmics (hamaika, argi, azkar: argi ibili, ez baitago argirik!)
3.5.1.3 Paraules compostes i derivades.
Derivació: prefixos i sufixos de substantius i adjectius.
Prefixos: aurre- (aurreikusi, aurreiritzi), ez- (ezezagun, ezberdin), des- (desegin, desberdin),
bir-/ ber- (berrikusi, birpasatu).
Sufixos: -txo/-txu (katutxu, neskatxo), -zale (futbolzale, zinemazale), -dun/-tun (haurdun,
txapeldun), -gailu/-kailu (hozkailu, garbigailu), -aro (haurtzaro), tegi/-degi(harategi,
arrandegi) , -zain (lorezain, ertzain), -gile/-gin (zapatagile,okin) –le (ikusle, entzule), -tzaile
(sortzaile, erretzaile), -ari/-lari -tari/-kari (sukaldari, pilotari), -ti/-di (lotsati, beldurti), -garri
(barregarri/beldurgarri), -tasun (maitasun, alaitasun), -keria (tontakeria, alferkeria).
Composició:
- Substantiu + subtatintiu: Seme-alabak, patata-tortilla, amazulo...
- Substantiu + adjectiu: sudurluze, eskuzabal, burugogor…
- Verb + substantiu: jaioterri, gidabaimen…
- Verb+ adjectiu: ezkonberri…
- Composició copulativa: joan-etorri, nahaste-borraste, zalantza-dantza
- –aldi (matrikulaldi, Jazzaldi), -toki (jolastoki, jantoki), -alde (zonalde), -leku (pilotaleku,
dantzaleku)...
3.5.1.4 Regles morfonològiques bàsiques: hiztun, ipurtarin, hizlari...
3.5.1.5 Interjeccions ( Kontxo!, ai ama!, adi, aizu, gaixoa!) i onomatopeies (danba, kox-kox,
ttipi-ttapa...)
3.5.1.6 Mots transparents o pròxims. Falsos amics (pasadizo, ditxoso, ...)
3.5.1.7 Préstecs i mots d’origen estranger: telefono, proiektore , kotxe, zinema, matematika
3.5.1.8 Frases fetes, dites i refranys: a ze parea, karakola eta barea, zozoak beleari
ipurbeltz, hauek komeriak!
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3.5.2 Morfosintàctics
Elements constituents de l’oració
3.5.2.1 El substantiu
3.5.2.1.1 Tipus de substantius: animats (persones i animals) / inanimats (plantes i objectes),
comptables / icomptambles ( sagar, lagun vs. poz, min), individuals / col·lectius ( pertsona,
ardi, sagar vs. jende, artalde, sagardi) comuns /propis ( lore, hodei, lur vs. Lore, Hodei, Lur).
3.5.2.1.2 Morfologia del substantiu: gènere( semea(k) / alaba(k) vs. Seme-alabak)
3.5.2.1.3 El sintagma nominal: formació, ordre dels elements i elements imprescindibles i
facultatius. Nongo/Noren + substantiu + adjectiu + article (Goiko etxe berria)
3.5.2.2 Els determinants
3.5.2.2.1 Articles:
- -a, -ak i l’article de proximitat –ok (Gure etxean amona eta biok bizi gara)
- Distinció -a / bat. (Loreak ume bat du eta umea oso bihurria da)
- Bat / batzuk (Goxoki batzuk ditut hemen, nahi al duzu goxo bat?)
3.5.2.2.2 Demostratius: distinció entre singular, plural i la distància (temps i espai):
Singular: hau / hori / hura
Plural: hauek / horiek / haiek
3.5.2.2.3 Quantificadors:
- Numerals: ordinals i cardinals ( bi egun vs. bigarren eguna), mides i quantitats (botila bat
ardo vs. ardo botila bat), i expressions (gaur zortzi, bospasei urte inguru, hamaika aldiz,
mila bider, niri bost axola zait...)
- Indefinits: zenbait, hainbeste, makina bat, hamaika, ugari, pila, mordoa… (Garazi
bizadaiazale amorratua da eta hamaika lekutan izan da)
- Distributius: bana, binaka (Jar zaitezte binaka ariketa hau egiteko)
- Generals: guztia, dena, oso (Hori guztia errepasatu behar dugu)
3.5.2.2.4 Determinats indefinits: edozer, edozein, edonor (Edonor etor daiteke biharko
festera).
3.5.2.3 Els pronoms
3.5.2.3.1 Els pronoms personals neutres i intensius (neu: ni neuk egin dut hori), reflexius
(noren burua, noren kasa, noren kabuz: gure burua maitatu behar dugu) i recíprocs (elkar:
Haurrak elkarrekin jolasean ibili dira eta elkarri kontu txikiak kontatu dizkiote)
3.5.2.3.1. Els indefinits (derivats dels interrogatius): norbait, zerbait, edonor, edozer...
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3.5.2.3.2 Els indefinits
- Derivats dels interrogatius: inor, norbait, edonor; ezer, zerbait, edozer (Bulegoan norbait
zegoela esan didate, bertara joan naiz baina ez dut inor ikusi)
- El pronom beste: ariketa berri bat egingo dugu vs. beste ariketa bat egingo dugu
3.5.2.4 L’adjectiu
Simples: lotsati, zakar, ilehori, erraz, ilun, samur, alfer. gazi...
3.5.2.4.1 Izenlaguna
- Sufix -ko: element del SN+-ko (begi urdineko neska, mendira joateko gogoa).
SAdv.+ko (euskarari buruzko liburua, sekulako kolpea).
- Sufix –(r)en: (Amonaren kroketak)
3.5.2.4.2 Morfologia de l’adjectiu.
- Expressió de grau: graduadors autònoms (nahiko, ikaragarri, izugarri, hutsa: Joseba alfer
hutsa da ) i duplicació (alfer-alferra: Joseba alfer-alferra da).
- Expressió de la comparació:
Desigualtat: baino...-ago (Hernaniko etxea Donostiakoa baino handiagoa da)
Excés: -egi (Hernaniko etxea handiegia da)
Superioritat: hain (Hernaniko etxea hain handia da!).
Igualtat: Bezain / adina (Hernaniko etxea Donostiakoa bezain handia da / Hernaniko etxeak
Donostiakoak adina leiho ditu)
Superlatiu: -en (Hernaniko etxea handiena da)
Casos irregulars: on, hobe, onegi, onen / Ondo, hobeto, ondoegi, ondoen (Idazlan hau ondo
dago, baina beste hau hobeto)
3.5.2.4.3 Posició de l’adjectiu dins del sintagma nominal (Etxe berria, musu gorria...)
3.5.2.4.4 Ús de l’adjectiu berri: gure amona hil berria da.
3.5.2.5 El verb
3.5.2.5.1 Tipus de verbs
- Nor i nork ( Els 4 règims verbals: nor, nor-nori, nork-nork, nork-nori-nor)
- Sintètics (izan, egon, joan, ibili, etorri, ukan, eduki, jakin, eraman, ekarri, esan, iruditu) i
perifràstics.
3.5.2.5.2 Formes no personals
La nominalització: -t(z)ea (adjectiu + izan, adverbi + egon, gustatu, kostatu, erabaki,
ahaztu, merezi) , -t(z)en (ikasi, jakin, hasi, utzi, lagundu, saiatu), -t(z)eari (utzi, ekin), -t(z)era
i -t(z)eko .
El participi: Nekatuta gaude.
3.5.2.5.3 Formes personals: temps i aspecte.
L’aspecte:
-tu, -t(z)en, -ko. (Goizean kafesnea gosaldu dut / Egunero kafesnea gosaltzen dut / Bihar
kafesnea gosalduko dut)
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Altres maneres per indicar l’aspecte: imperfectiu o puntual (kasfesnea gosaltzen ari naiz) i
perfectiu (egona naiz, ikusita daukat)
Aditz-oina, usos: amb l’imperatiu (etor zaitezte) i potencial (ikus dezakegu)
- Verbs sintètics:
Nor: joan, etorri, ibili: Indicatiu, passat.
Nor-nork (nor: 3ra persona): jakin, eraman, ekarri. Indicatiu passat.
Nor-nori (nor: 3ra persona): egon. Indicatiu, present.
Nor-nori-nork: Imperatiu (esaiozu, galdeiozu, emaiozu).
- Verbs perifràstics:
Nor: Indicatiu, passat i condicional hipotètic. Imperatiu. Potencial, present.
Nor-nori (nor: 3ra persona): Indicatiu, passat i condicional hipotètic (gustatuko litzaidake).
Nor-nork (nor: 1ra i 2na persona): Indicatiu, present i condicional hipotètic. Imperatiu.
Potencial, present.
Nor-nori-nork: Indicatiu, passat (nion, zidan).
3.5.2.5.4 Modalitat (perifrasis verbals).
Ari izan, ahal izan/ezin izan, behar izan, nahi izan, balio izan, merezi izan. Present (Gaur
afalondoan film bat ikusi ahal dugu), passat (Atzo afalondoan film bat ikusi ahal izan
genuean) i futur ( Bihar afalondoan film bat ikusi ahalko/ahal izango dugu).
3.5.2.5.5 Locucions verbals.
Subst+ izan: gose izan, beldur izan, antza izan (Beldur naiz ez ote garen kale gorrian
geratuko)
3.5.2.5.6 Construccions impersonals (Gure eskolan hizkuntza asko ikas daitezke /ahal dira)
3.5.2.5.7 Partícules verbals: al (Ba al da inor etxean?), ote (Iritsiko ote zen Aduna Kubara?)
i omen (Bihar etorriko omen dira komuna konpontzera).
3.5.2.5.8 Verbs factitius.
- arazi: etorrarazi, eginarazi, sentiarazi… ( Injustiziak amorrua sentiarazten dit)
- -ra: barrea eragin (Istorio xelebre horrek barrea eragin dit)
3.5.2.5.9 L’element inquirit (galdegaia) amb el verb egin: (kalean korrika eta presaka
nindoan eta bat-batean erori egin nintzen)
3.5.2.6 Els adverbis
3.5.2.6.1 Tipus d’adverbis.
- Adverbis de temps: adverbis més freqüents (umetan, gaztetatik...), adverbis de freqüència
(noizean behin, sarritan, maiz...), derivats dels interrogatius (noizbait).
- Adverbis de lloc: adverbis més freqüents (hemen(txe), hor(txe), han(txe)), derivats dels
demostratius (honela, horrela, hala), derivats dels interrogatius (edonon, nonbait...).
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- Adverbis de manera: sufixos -(e)la (bezala: ikusten duzuen bezala, etxe hau oso handia
da), -ki (ederki, poliki, gaizki, ongi: ederki pasa genuen festa hartan), -to (ederto, ondo:
Maitanek ondo ikasi du azken gaia), -ka (korrika, oihuka, saltoka, kexaka: haurrak oihuka
dabiltza kalean), -ik (alferrik, bizirik, biluzik: alferrik ibili gara lanean)
- Adverbis graduadors: erabat, guztiz, izugarri, gutxien, gehien (erabat ados nago zuekin)
- Adverbis d’opinió: certesa (ziur, segur aski: ziur naiz Maialen Lujanbiok irabaziko duela
txapelketa), incertesa (beharbada, dirudienez, agian: agian Sustrai Colina bigarren geratuko
da).
3.5.2.6.2 Locucions adverbials: duela, orain (dela), di-da, ziztu bizian, hala-hola, hor
nonbait, nahitaez, badaezpada, zorionez, zoritxarrez…(Zorionez denok gainditu dugu
azterketa)
3.5.2.6.3 La posposició.
Noren: partez, alde, kontra, aurka, arabera, truk(e) (Argentinarrak abortuaren alde atera dira
kalera)
Nori: buruz, begira, esker (Gaur telebistan Kataluniako erreferendumari buruz hitz egin
dute)
Non: zehar (Txaranga herriko kaletan zehar ibiltzen da herriko jaietan)
Nondik: kanpo, hurbil, urrun, urruti (Boteroren katua gure eskolatik hurbil dago)
3.5.2.6.4 La repetició: justu-justu, ia-ia, blai-blai…(Justu-justu harrapatu dut azken trena)
3.5.2.7 La declinació
3.5.2.7.1 Els casos: casos gramaticals, casos d’espai i temps i d’altres (Nor, nork, nori, non,
noren, nora, norantz, zergatik / norengatik, nondik, norekin, nongo, norentzat, zertaz).
3.5.2.7.2 Distinció.
Singular, plural i indeterminat (mugagabea) (Jan ditugun bi pintxoak oso goxoak ziren, orain
beste bi pintxo eskatuko ditugu)
Noms animats i inanimats: norengan, norengana, norengandik, norengainaino
(Sendagilearengana joango naiz errezeta bila)
La -a orgànica: bidaia / bidai-agentzia, literatura / literatur jardunaldia.
3.5.2.8 L’oració simple
3.5.2.8.1 Estructura de l’oració.
3.5.2.8.1.1 Ordre dels elements de l’oració. L’element inquirit galdegaia: Gaur Miren
unibertsitatera joan da / Gaur Miren joan da unibertsitatera / Gaur joan da Miren
unibertsitatera / Gaur Miren unibertsitatera joan egin da.
3.5.2.8.1.2 Declarativa afirmativa i negativa: Mikel etorri da vs. Mikel ez da etorri.
3.5.2.8.1.3 Interrogativa: Noizkoa ote da?, Zenbat urte izango zenituen?, sufix –en: Ez dakit
non dagoen aitonaren makila.
3.5.2.8.1.4 Exclamativa: Zein/zer.../-(en)!(Zein eder zauden); Bai...+ Adj.! (Bai ederra!); A
zer (nolako) ..!( A zer (nolako) parea!); demostratius i derivats (Hau da hau, alfer hori! )...
Interjeccions i d’altres: Hor konpon!, Baita zera ere!, Hara bestea!, Kokoteraino naukazu,
Inondik inora!...
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3.5.2.8.1.5 Imperativa (Etor zaitez!, egidazu, esadazu), sufix -(t)zeko ( Etxera etortzeko
agindu digu amak)
3.5.2.8.1.6 Modificacions de l’estructura (Egingo ez dizut ba!...).
3.5.2.9 L’oració composta
3.5.2.9.1 La subordinació.
3.5.2.9.1.1 Oracions subordinades substantives: -(e)la (Irratian entzun dugu Argentinan
abortuaren legea onartu dutela) -t(z)eko (Bihar garaiz heltzeko esan digu aitak), (ea).../-(e)n
(Ez dut ulertzen zer egin behar dugun ariketa honetan)
3.5.2.9.1.2 Oracions subordinaves adjectives o de relatiu: -(e)n (Zuk oparitu didazun liburua
gustura irakurriko dut, bai horixe!), -tako / -riko (Zuk oparitutako liburua gustura irakurriko
dut, bai horixe!)
3.5.2.9.1.3 Oracions subordinades adverbials: temporals -(e)netik (Jon Bartzelonara iritsi
zenetik oso zoriontsu bizi da), -t(z)ean (Etxera iristean hots egingo dizut), -t(z)erakoan
(Eskolara iristerakoan karpeta ahaztu nuela konturatu nintzen), -(e)n bitartean (Gosaltzen
dugun bitartean irratia entzuteko ohitura dugu), bezain laster (Etxera iritsi bezain laster,
etxeko zapatilak jantzen ditu), condicionals (-(e)z gero (Galderarik izanez gero, idatzi lasai),
((baldin) ba (Zalantzarik banu, irakaslearekin hitz egingo nuke ), causals -(e)lako (Ixone
haserretu egin da diru-zorroa galdu duelako), bait (Ezin izan diot azalpenik eman, ez
baitakit non dagoen kale hori ), finals -t(z)eko (Adiskideek bisigua erosi dute afari goxogoxoa egiteko), concessives inf+ nahiz eta/ arren (Nahiz eta euria egin, kalera aterako gara
buelta bat ematera), comparatives (baino...-ago (a), baino...gehiago / gutxiago, bezain,
bezainbeste, hainbeste, hain (Hernani ez da Andoain bezain handia, baina Urnieta baino
handiagoa da).
3.5.2.9.2 La coordinació
3.5.2.9.2.1 Oracions conjuntives: eta (Ibilaldi bat egin dute eta Zumaiara joan dira)
3.5.2.9.2.2 Oracions juxtaposades: copulatives (ez bakarrik,... ere: Filma bakarrik ez,
liburua ere irakurri dut nik), adversatives (alde batetik,... bestetik: Alde batetik, ulertzen
dizut, baina bestetik, ez dakit hori horrela ote den)
3.5.2.9.2.3 Oracions disjuntives: edo, edota, ala (Zer nahiago duzu, txokolatea ala kafea?)
3.5.2.9.2.4 Oracions adversatives: baina, baizik (Udan ez gara Erromara joango, Parisera
baizik)
3.5.3 Fonètico-fonològics
3.5.3.1 Sons i fonemes vocàlics. Diftongs ascendents /ai/ aizu, /ei/ zein, /oi/ oin, /au/ gau,
/eu/ euri. Absència de diftongs descendents. Els hiats: [Donos.ti.a], [Jus.ti.zi.a], [Fun.tzi.o.a]
3.5.3.2 Sons i fonemes consonàntics. Sistema de sibilants /z/, /s/, /x/, /tz/, /ts/ i /tx/. Valor de
la -r en posició final de paraula (Gaur egun).
3.5.3.3 Vocals i consonants epentètiques: -e i –r. (Mikelen, Maiteren)
3.5.3.4 Processos fonològics: elisió (eta>ta, edo>o), palatalització ( /il/>(ll): hilabete, /in/>(iñ)
baina) i assimilació (ez dakigu> eztakigu, ez zoazte > etzoazte).
3.5.3.5. Accent (etxé, lagún, osásuná, uníbertsitaté), ritme i entonació: el sintagma (grup
fònic (guré laguná)) i l’oració (mintzagaia i galdegaia ([Maite] [atzo goizean etorri zen]).
3.5.3.6 Adaptació fonètica dels préstecs (unibertsitate, Valentzia, erreferemdum)
3.5.3.7 Aproximació a les regles d’ús dels parlant nadius.
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3.5.4 Ortotipogràfics
3.5.4.1 L’alfabet.
3.5.4.2 Vocal epentètica davant de la -r: arropa, errege, erreferendum...
3.5.4.3 Ús de les majúscules i minúscules (Bilbon jaioa da baina bihotzez donostiarra da)
3.5.4.4 Representació gràfica de fonemes i sons.
3.5.4.5 Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia.
3.5.4.6 La palatització dels substantius i dels adjectius: -dd, -ll, -tt (onddo)
3.5.4.7 La palatització per crear formes hipocorístiques: gozo/goxo, zintzo/ txintxo
3.5.4.8 La grafia h: números i demostratius; la posició (hamar, hogei, hau, hemen, mahai...)
3.5.4.9 Adaptació fonètica dels noms estrangers (Erroma, Valentzia, Pirinioak...)
3.5.4.10 Ús dels signes de puntuació: la puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit.
3.5.4.11 Els dos punts: enumeració, exemples, salutacions d’inici de cartes i hores (bi
ahizpa ditu: Bidatz eta Eztitxu, 20:15ean helduko da).
3.5.4.12 El punt: absència i presència del punt en abreviatures en sigles (EAE, AEB, EGA);
ordinals (XX. mendean, 3.etik 8.era), xifres (,1.500 liburu) abreviatures (etab., adib, or.), al
final de càrrecs i noms (Agirre and.)...
3.5.4.13 La coma: enumeracions en combinació amb el punt i coma; absència de coma
entre l’element inquirit i el verb; per evitar ambigüitat; davant de coordinades adversatives i
distributives; ús de la coma amb els connectors; ús de la coma amb aposicions, vocatius,
salutacions i dates, expressió de duplicitat en refranys i dites (etortzen denean, esango
diogu; Jon, etorri hona; gaur, gure eskolan; erreferendumari dagokionez,...; eta, horrretaz
gain, edozein gonbidaturekin etor zaitezkete; gaur, maiatzak, 13; egun on, adiskideak)
3.5.4.14 Punts suspensius: en omissions de text entre claudàtors. Enunciats incomplets.
3.5.4.15 Signes d’interrogació i exclamació: obligatorietat al final. Ús en oracions, grups
nominals, adverbis o interjeccions.
3.5.4.16 El parèntesis: per a incisos. Intercalació d’informació secundària en el discurs.
3.5.4.17 El guió: paraules compostes, diàlegs, llistes, index (gazi-gozoak), declinació de
paraules estrangeres quan no són conegudes (Puigdemont-en hitzaldia), separació de
sil·labes.
3.5.4.18 Cometes: expressar ironia, col·loquialisme, argot, vulgarismes, eslògans, títols...
3.5.4.19 La data ( 2016ko martxoaren 4a).
3.5.4.20 Els ordinals (8.a, zortzigarrena).
3.5.4.21 Grafia dels quantitatius determinats: fraccions, percentatges... (langileen %5
emakumezkoak dira).
4. Criteris d’avaluació
1. Comprèn i elabora textos escrits breus o d'extensió mitjana, coherents i d’estructura
simple adaptats a contextos habituals, en registre formal, neutre o informal. Pot cometre
errors sintàctics i lèxics.
2. Comprèn i produeix textos orals monològics o dialògics breus o d’extensió mitjana,
coherents i d’estructura simple i clara, fent un ús bàsic de diferents registres (formal, neutre
o informal). Pot cometre errors importants o li pot caldre adaptar el missatge, quan les
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demandes comunicatives són més complexes o quan aborda temes o situacions poc
freqüents en situacions menys habituals, recorrent, en aquest cas, a circumloquis i
repeticions.
3. Demostra en la comprensió i producció de textos orals o escrits i en actes de mediació el
coneixement de les convencions socials; de la kinèsia i la proxèmia; de les condicions de
vida; de les relacions interpersonals; dels costums i els valors i dels aspectes socioculturals
i sociolingüístics de les cultures on es parla l’idioma, relatius a la vida quotidiana, adequant
el text o la pròpia actuació, als contextos respectius i segons la modalitat discursiva,
respectant les normes de cortesia més freqüents; en un registre formal, neutre o informal.
4. Utilitza estratègies adequades per a la comprensió del sentit general, la informació
essencial, els punts i les idees principals, i els detalls més rellevants del text oral o escrit.
Per exemple, adaptant la modalitat i velocitat de lectura i/o inferint del context (lingüístic i
paralingüístic) el significat d’algunes paraules o expressions que desconeix. Generalment
ho fa correctament i sense dificultat.
5. Utilitza estratègies adequades per a la producció de textos orals i escrits. Per exemple,
en la interacció i producció escrita, fa un guió o esquema per organitzar la informació de les
idees, o copia models segons els gèneres i tipus de text. En la interacció i producció oral,
adapta el missatge i repara la comunicació, fent pauses per donar-se temps per pensar,
reformulant el que s’ha dit, corregint el propis errors o demanant ajuda a l'interlocutor per
mantenir-hi la interacció.
6. Identifica les intencions comunicatives i sap adaptar la producció i interacció oral i escrita
de manera adequada, utilitzant de manera correcta els patrons discursius més freqüents i
els exponents corresponents a les funcions comunicatives principals i més habituals.
7. Organitza el text oral o escrit de manera simple i clara, amb un propòsit comunicatiu,
adequant-lo a les macrofuncions textuals (narració, descripció, exposició, instrucció i
argumentació), al gènere (conversacional, informatiu, instructiu, etc.) i al tipus de text
(correu electrònic, blog, carta, missatge de veu, etc.).
8. Utilitza, en general adequadament, els mecanismes o recursos més comuns de cohesió
textual, enllaçant una sèrie d’elements breus, concrets i senzills, per crear una seqüència
cohesionada i lineal, amb l’ús, per exemple, d'un repertori suficientment ampli de
connectors i marcadors discursius i conversacionals, de la juxtaposició, la repetició lèxica,
l’el·lipsi, la dixi (personal, espacial i temporal) i/o l’entonació.
9. Reconeix i utilitza sense dificultat, oralment i per escrit, el lèxic d’ús freqüent de temes
coneguts, generals, quotidians o relacionats amb interessos personals, educatius o
professionals, en situacions habituals o quotidianes.
10. Es comunica amb una fluïdesa acceptable utilitzant un repertori memoritzat de frases i
fórmules, amb pauses per buscar expressions o organitzar el discurs, i reformulant o
aclarint el que ha dit.
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11. Pronuncia i entona de manera clara i intel·ligible, encara que resulta evident l’accent
estranger. Pot cometre errors de pronúncia que no interrompen la comunicació, i els
interlocutors poden haver de sol·licitar repeticions de tant en tant.
12. Utilitza de manera adequada els signes de puntuació i les regles ortogràfiques més
comuns, així com les convencions formals més habituals de redacció de textos, tant en
suport paper com digital.
13. Identifica i transmet amb claredat i eficàcia, oralment o per escrit, la informació clau de
textos llargs, clars i ben estructurats expressats en un llenguatge senzill sobre temes
d’interès actual, personal, sempre que pugui comprovar el significat d'algunes expressions,
malgrat les limitacions lèxiques. Acomoda el seu discurs als interlocutors encara que no
sempre ho faci de manera fluida.
14. Demostra, en situacions on cal mediació, el coneixement dels costums, les actituds i els
valors que prevalen en les diferents comunitats en què es parla l’idioma i col·labora amb els
interlocutors amb interès i empatia, per facilitar la comprensió entre els participants. Fa de
mediador sense incorreccions serioses de comportament, encara que pot recórrer a
estereotips culturals.
15. Interactua oralment i per escrit, de manera senzilla, en intercanvis cara a cara i en línia,
clarament estructurats, utilitzant, si escau, fórmules o gestos simples per prendre o
mantenir el torn de paraula i col·labora a la creació de significat comparant, contrastant i
integrant informació de diferents fonts i distingint informació fiable d’informació no fiable. A
vegades tendeix a concentrar-se en la pròpia producció dificultant la participació de
l’interlocutor, o mostra algun titubeig a l’hora d’intervenir quan l’interlocutor acapara la
comunicació.
16. Utilitza estratègies adequades per transmetre el missatge amb claredat i eficàcia com
ara fer preguntes simples però rellevants, per obtenir la informació bàsica o
complementària que necessita; fa comparacions senzilles i directes amb allò que creu que
poden conèixer els interlocutors; repeteix o reformula de manera més senzilla o una mica
més elaborada la informació per aclarir o fer més comprensible el missatge als receptors;
pren notes amb la informació necessària que considera important per traslladar als
destinataris; cerca la informació necessària amb anterioritat per tenir-la disponible.
17. Interactua amb el comportament adequat segons el mitjà i el destinatari a través de les
tecnologies digitals, coneix la utilitat i els avantatges de cada eina digital i adapta la
informació d'acord amb l'eina escollida, col·labora a distància i sap donar i rebre feedback
per construir continguts de forma col·laborativa.
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