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1. Definició de nivell i objectius
1. Definició de nivell
El Nivell Intermedi B2 té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma
en situacions habituals i també algunes de més específiques o complexes en els àmbits
personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma
parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics, amb la suficient
fluïdesa i naturalitat perquè la comunicació es faci gairebé sense esforç 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 complexos conceptualment
i lingüísticament en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli amb
expressions idiomàtiques d’ús comú que permeti percebre i expressar matisos de
significat, sobre temes generals, actuals, del propi interès o del camp d’especialització del
parlant.
1.2 Objectius generals de nivell
1. Utilitzar l’idioma amb eficàcia, de forma fluida 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 dels seus aspectes formals i discursius, un
grau elevat d’adequació del discurs a la situació comunicativa i una certa riquesa lèxica.
2. Optimitzar el coneixement dels valors d’altres cultures, havent-los contrastat amb els
valors propis, amb l’objectiu d’afavorir i enriquir la comunicació.
3. Utilitzar les estratègies lingüístiques i d’aprenentatge desenvolupades, per reflexionar i
corregir els propis errors i mancances en l’expressió i en la comprensió, tant orals com
escrites.
4. Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diferents
registres. Reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua.
5. Continuar l’aprenentatge de la llengua objecte d’estudi de forma autònoma un cop
acabats els estudis d’aquest nivell.
6. 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.
7. Reconèixer el potencial de les tecnologies digitals com a mitjà per a l’expressió,
interacció, col·laboració i creació de continguts i coneixement.
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1.3 Objectius per activitat de llengua
Recepció
Comprendre amb suficient facilitat el sentit general, la informació essencial, els punts
principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds tant implícites com explícites
de textos orals i escrits, textos llargs i de certa complexitat, conceptualment i
estructuralment complexos, que tractin sobre temes diversos de caràcter general,
personal o dins del camp d’interès o especialització propi, sempre que els parlants dels
textos orals articulin a una velocitat normal, en alguna varietat estàndard de la llengua i a
través de qualsevol canal, i fins i tot quan les condicions d’audició no siguin bones i
sempre que se’n puguin rellegir les seccions difícils i que l’autor escrigui en alguna varietat
estàndard de la llengua i usi expressions idiomàtiques d’ús comú.
Producció
Produir i coproduir textos orals i escrits d’una certa extensió, clars, ben organitzats, prou
detallats i adequats a l’interlocutor i al propòsit comunicatiu específics, sobre una àmplia
sèrie de temes diversos d’interès general, personal o dins del camp d’especialització
propi, en una varietat de registres i estil estàndard i independentment del suport i del
canal, amb una correcció que li permeti comunicar-se amb eficàcia utilitzant
apropiadament una gamma àmplia de recursos lingüístics propis de la llengua i adequant
amb eficàcia el registre i l’estil a la situació comunicativa. Pel que fa a la producció oral,
amb una pronunciació i entonació clares i naturals, i un cert grau d’espontaneïtat i de
fluïdesa tot i que encara pugui cometre errors esporàdics que, essent-ne conscient, pot
corregir.
Interacció
Participar de forma activa en converses i discussions, orals o escrites, i comunicar-se
espontàniament amb parlants de la llengua estrangera, tant cara a cara com en línia, en
una àmplia gamma de temes generals, acadèmics, professionals o de lleure, amb un bon
control gramatical i sense gaire senyal d'haver de restringir el que vol dir, adoptant un
nivell de formalitat adequat a les circumstàncies. Interactuar amb una certa fluïdesa,
precisió, eficàcia i espontaneïtat.
Mediació
Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en situacions tant
habituals com més específiques i de més complexitat en els àmbits personal, públic,
educatiu i ocupacional, animant a participar en la conversa i a crear una cultura
comunicativa comuna. Reformular amb detall un text complex però ben estructurat, per a
un mateix o bé per a una altra persona, simplificant-lo o amplificant-lo amb diferents
finalitats: superar una barrera lingüística, cultural, semàntica o tècnica.
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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 aquella
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 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.
2.1.1 Actituds que afavoreixen l’èxit de l’aprenentatge
- Reconeixement del fet que cadascú és el 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 i 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.
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- Valoració de l’enriquiment personal que suposa la relació amb els altres estudiants i els
professors.
- Reconeixement del fet que el treball en grup i cooperatiu dona 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 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 noves tecnologies com a mitjà
d’aprenentatge i d’intercanvi lingüístic i cultural.
- Consciència de la importància d’aportar els coneixements lingüístics propis, com a
mediador, 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’alumne 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,
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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 poden formar part del bagatge
conscient o inconscient de l’aprenent de llengües, en tots els casos es poden practicar i
fer-les 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.
- 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 com a font d’aprenentatge a
classe i fora de classe.
- Capacitat d’oferir i demanar ajut per construir el propi coneixement.
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- 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.
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; demanar transmetre 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; fer compliments; lamentar un fet; compadir-se; expressar
condol.

- Intercanvi de coneixements i d’informació: Afirmar; negar; anunciar (projectes,
decisions...); assentir; dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un fet;
confirmar i demanar confirmació; postil·lar; corroborar; desmentir; expressar curiositat;
descriure les qualitats físiques i valoratives de persones, objectes, productes, llocs,
situacions, activitats, esdeveniments, procediments, processos i canvis; donar, oferir i
demanar informació; demanar i donar indicacions; expressar coneixement o
Setembre de 2018

8

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B2
CATALÀ
desconeixement; expressar dubte i certesa; identificar/-se; narrar fets o esdeveniments
passats puntuals i habituals; descriure estats i situacions presents; expressar
esdeveniments futurs i prediccions a curt, mitjà i llarg termini; recordar alguna cosa a algú,
comprovar i expressar si es recorda una cosa; rectificar; fer avisos i advertiments; acusar;
defensar; exculpar.
- Expressió del gust i de la preferència, de la satisfacció i del desgrat: Expressar desig,
rebuig, desinterès, interès, indiferència, aprovació, desaprovació; elogiar; menysprear;
recriminar, retreure, renyar.
- Expressió de sentiments, d’actituds, d’estat físic i anímic: Expressar alegria, felicitat,
tristesa, disgust; expressar simpatia, antipatia, admiració, decepció, afecte, amor, odi,
confiança, desconfiança envers algú; expressar l’estat físic, de salut o d’ànim; ansietat,
diversió, avorriment, esperança, dolor, alleujament, irritació, preocupació, sorpresa, temor,
tranquil·litat, resignació, vergonya.
- Expressió de l’opinió, de l’acord i del desacord, del dubte i de la hipòtesi: Demanar,
expressar i argumentar una opinió o creença amb diferents graus de fermesa; expressar
acord i desacord; objectar; queixar-se; reclamar; replicar; rectificar; rebatre; expressar
certesa, dubte, escepticisme, incredulitat; formular conjectures, condicions i hipòtesis
sobre esdeveniments presents, passats i futurs; predir; suposar; valorar un fet com a
probable o improbable, a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent o com a
versemblant.
- Expressió de la necessitat, de la intenció i de la voluntat de fer alguna cosa: Demanar
alguna cosa; sol·licitar, suplicar 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;
admetre; consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se; expressar intencions i decisions
sobre accions futures.
- Formulació de consells, de suggeriments i d’oferiments: Demanar consell, aconsellar i
desaconsellar; recomanar; avisar; advertir; prevenir algú en contra d’alguna cosa o d’una
persona; animar i desanimar, proposar, suggerir; expressar el desig que algú faci alguna
cosa; recordar alguna cosa a una persona; convidar; oferir alguna cosa; oferir, acceptar o
refusar ajut; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; acceptar o refusar un suggeriment.
- Expressió d’ordres, de prohibicions i de permisos: Demanar i donar instruccions; donar
ordres; persuadir, dissuadir; prohibir; exigir; demanar que es faci alguna cosa; demanar un
favor, necessitat o obligació; demanar, donar i denegar permís; restringir; censurar;
amenaçar; intimidar; demanar autorització, autoritzar i denegar autorització.
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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.
3.2.2.1 Organització i estructuració del text segons la macrofunció: descripció, narració,
argumentació, exposició.
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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 (Quim Torra ha estat escollit president. Torra ha
promès fidelitat a la voluntat del poble català); sinònims i antònims (Va escriure un text
molt complex. El document incloïa terminologia científica); hipònims (Tenia diversos
símptomes. La temperatura era molt alta, patia un dolor agut al pit...) i hiperònims (El van
voler nomenar conseller d’Agricultura, però va rebutjar el càrrec); metàfores i metonímies
(L’exposició inclou pintures abstractes, entre les quals hi ha un Picasso); proformes
lèxiques (Van tractar la congestió del trànsit. El tema era molt delicat); referències
semàntiques basades en el coneixement del món (Hi va haver una revolta universitària.
Semblava el Maig del 68).
- Procediments sintàctics: anàfora (referència a elements esmentats en el discurs o
presents en el context) (Tenim un problema i n’hem de parlar); catàfora (referència
anticipada a un element o una part del discurs) (Ja t’ho vaig dir, que tindríem un
problema); el·lipsi (absència d’un element del discurs; malgrat l’absència, l’element és
interpretable pel context) (He perdut les claus. Les tenia a la butxaca).
3.2.2.4 Relacions semàntiques entre les parts del text.
Els marcadors discursius i els connectors:
- Organització global del text: marcadors per iniciar (Senyor, -a; Benvolgut, benvolguda; Hi
havia una vegada; El motiu d’aquesta carta; Em dirigeixo a vostè per; Ens sap greu
comunicar-li que; En relació a), per ordenar (Per començar; En primer lloc; A continuació; I
no només... sinó (també); I fins i tot; D’una banda; D’altra banda; Finalment; Etcètera;
Abans de tot; Seguidament; A continuació; Tot seguit; I encara podem afegir), per
concloure o resumir, per acabar (Resumint; Breument; En poques paraules; En conjunt;
Globalment; Recapitulant; En síntesi; Comptat i debatut; Ras i curt; Tot plegat; Al cap i a la
fi; Així que; I per acabar; I amb això; Això és tot; En conclusió; Per concloure).
- Posicionament de l’emissor: Des del meu punt de vista; Al meu parer; Honestament; Per
mi; Particularment
- Tractament de la informació: reformulació (Amb això vull/volia/voldria dir que; En concret;
Especialment; En especial; De fet; En efecte; Efectivament; Certament; Per descomptat;
De la mateixa manera; Així mateix; Paral·lelament; Igualment), exemplificació (Posem per
cas; Així; Un exemple pot/podia/podria ser; Per posar un exemple; A tall d’exemple; Com
ara; Així, per exemple; Com és ara; Per citar algun cas; N’és un bon exemple), introducció
de temes (Tornant a; Respecte a; Quant a; Pel que fa a; No solament... sinó també...; En
relació amb).
- Connectors per relacionar parts del text: sumatius (En efecte; Efectivament; Certament;
Per descomptat; De la manera semblant; De la mateixa manera; Igualment; Així mateix;
Paral·lelament), contrastius (Mentre que; Malgrat això; Malgrat tot; De tota manera; En tot
cas; Sigui com sigui; Al capdavall; Tot i això, Tanmateix; Ben al contrari; Tot al contrari;
Per contra; En realitat; Ben mirat; No obstant (això); Això no obstant; Tot i això; Així i tot; A
pesar de; De totes maneres; Amb tot; Ara bé; Altrament; Contràriament; Si més no;
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Almenys; Per bé que), causatius (A causa de; A força de; Atès que; Considerant que;
Gràcies a; Vist que), consecutius (Per consegüent; Consegüentment; En/Com a
conseqüència), condicionals (A condició que; Posat que), finals (A fi de; Amb l’objectiu de;
Per tal de; La finalitat del qual), temporals (aleshores / llavors / mentre / abans / quan / al
mateix temps / cada vegada que / de cop i volta / de seguida / en un moment determinat /
així que /tan aviat com/de seguida que/tan bon punt/ d’ençà que/ des que).
- Marcadors propis del discurs oral: demanda de confirmació o acord (M’explico?; Què hi
dius?; No sé si s’ha entès; Oi que m’entens; Ho veus?; Saps?), advertència (Escolta; Mira;
Fixa’t...), acord (I tant; És clar; Exacte; Per descomptat), desacord (Apa!; Ves!; i ara!),
tancament (En fi; En definitiva).

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’estudiant 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.)
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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.)
- Estereotips i tabús.
- Sentit de l’humor.
Llenguatge corporal
- Gestos, postures i expressions facials
- Ús de la veu
- Contacte visual, físic i proxèmic
Convencions socials i rituals
- Fórmules de cortesia, tractament i ús dels registres
- 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
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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: la recepció, la
producció, la interacció i la 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.
3.4.1 Comprensió oral i escrita
3.4.1.1 Textos i àmbits d’ús
Activitats de producció de textos orals i escrits:
- de l'àmbit personal, públic, professional, educatiu;
- en un registre informal, semiformal i formal;
- en llenguatge estàndard i articulats de manera clarament estructurada;
- sobre temes generals, concrets i abstractes, relacionats amb la vita quotidiana,
l'aprenentatge, l’actualitat, la feina o amb el propi interès;
- de diferents macrofuncions (narració, descripció, argumentació, exposició, instrucció);
- de diferents tipus de textos: anuncis, declaracions, converses informals i formals, debats,
tertúlies, xerrades, correus electrònics, cartes, piulades, missatges escrits o de veu, notes,
informes, notícies, presentacions, reportatges, entrevistes, articles, contes, novel·les,
cançons, poemes, assajos, instruccions d’ús, catàlegs, prospectes, llibres de text,
diccionaris bilingües i monolingües, obres de referència i consulta, pel·lícules,
espectacles, publicitat, tires còmiques, acudits...);
- cara a cara, per televisió, davant d’una audiència, per telèfon o altres mitjans tècnics, 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
- Deducció, inferència i formulació d’hipòtesis 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.
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- 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
3.4.2.1 Textos i àmbits d’ús
Activitats de producció de textos orals i escrits:
- de l'àmbit personal, públic, professional, educatiu;
- en un registre informal, semiformal i formal;
- en llenguatge estàndard i articulats de manera clarament estructurada;
- 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: històries, anècdotes, presentacions preparades, informes, converses
informals, formals i transaccionals, debats, tertúlies, sol·licituds, entrevistes, enquestes,
notes, apunts, formularis, CV, cartes informals i formals, cançons, poemes, contes, textos
literaris, anuncis, missatges, 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;
- 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 (p.e.
modificar paraules de significat similar, definir o parafrasejar un terme o expressió), paralingüístics o paratextuals (p. e. demanar ajuda; assenyalar objectes, usar díctics 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).
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- Composició i articulació del discurs, integrant elements verbals i no verbals al missatge.
- 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’assoliment: provar expressions noves sense bloquejar la comunicació,
ajustant el nivell de la tasca a l’alça.
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 es 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.
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 la persona interlocutora 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.
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3.4.3 Mediació
S’entén 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, escriure un informe amb les decisions
preses en una reunió.
- Explicació de dades. Per exemple, interpretar i descriure de manera fiable informació
detallada a diagrames o gràfics complexos sobre temes del seu interès.
- Resum, comparació i explicació de la informació principal d'un text.
- Traducció oral de textos complexos sobre temes del seu interès i traduccions escrites
clarament estructurades en llenguatge d’ús corrent.
- Presa acurada de notes en conferències i reunions.
- Resposta personal a un input oral, escrit o multimodal. Per exemple, descriure les seves
emocions respecte a una obra o fotografia i descriure què ha evocat aquestes emocions.
- Anàlisi i crítica de textos creatius. Per exemple, comparar dues obres tenint en compte
els temes, els personatges i les escenes, buscant similituds i contrastos.
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 de forma eficient i no
intrusiva, reconduint el tema, discutint, sintetitzant el punt de vista del grup, focalitzant
l'atenció i proposant acords.
- Foment del desenvolupament d'idees animant a trobar una solució, a justificar les seves
idees o a relacionar-les amb el tema.
- Facilitació de l’entesa en un espai pluricultural i/o en situacions delicades i desacords
apreciant perspectives, aclarint malentesos, discutint punts de vista i adaptant la seva
actuació.
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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 els 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 de nous conceptes 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.
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: reconeixement i utilització adequada (producció i comprensió)
en els contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell.
3.5.1.2 Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics, precisió lèxica...).
Vulgarismes, cultismes i neologismes. Sinònims relacionats amb el registre, amb el
context i amb el grau d’especialització i de precisió.
3.5.1.3 Paraules compostes i derivades. Habilitació.
3.5.1.4 Abreviacions. Sigles.
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3.5.1.5 Interjeccions i onomatopeies.
3.5.1.6 Mots transparentes o pròxims. Falsos amics. Interferències lèxiques més freqüents
(calcs i barbarismes).
3.5.1.7 Préstecs i mots d’origen estranger.
3.5.1.8 Frases fetes, dites, refranys.
3.5.1.9 Recursos expressius: eufemismes, metàfores, metonímia, comparacions.
3.5.2 Morfosintàctics
Elements constituents de l’oració
3.5.2.1 El substantiu
3.5.2.1.1 Morfologia del substantiu.
- Gènere: per oposició: –o/a (monjo/a); –u/a (ateu/atea); femení en –na, –ina (orfe/ òrfena,
heroi/ heroïna); masculí en –ot (bruixa/ bruixot, dida/ didot); sense oposició: amb sufix –
arca, –ma, –ta, –esa. Designació del gènere mitjançant mascle/ femella (balena mascle).
- Nombre: per oposició: Ø / -s o Ø / -ns (paraules acabades en vocal tònica sense reforç
posttònic (p.e. els esquís, els menús); Ø / -os o –s (paraules acabades en –sc, -st, -xt, -ig
(p.e. texts / textos, disc / discos); sense oposició: –es (atles, ...), –us (globus), –os (caos);
paraules compostes (comptagotes, milhomes...).
- Grau relatiu: diminutiu (sufixos –ó/ –ona; –í/ –ina) i augmentatiu (sufixos –às/–assa; –ot/–
ota).
3.5.2.2 Els determinants (morfologia i posició)
3.5.2.2.1 Articles
3.5.2.2.2 Demostratius: doble i triple gradació (variants: aqueix/a/os/es). Posposició del
demostratiu (L’home aquell).
3.5.2.2.3 Possessius: qüestions de registre (formes tòniques, reconeixement de formes
cultes llur/s i formes àtones (mon, ma, ton, ta...). Altres posicions del possessiu (El cotxe
meu; un meu amic; és problema teu...) i la construcció preposició + substantiu +
possessiu tònic (a càrrec teu).
3.5.2.2.4 Quantificadors:
- Numerals. Ordinals: sense oposició de gènere (u, dos com a referència o xifra (la fila
dos, l’u de gener); per oposició de nombre com a substantiu (he tret dos sisos). Ordinals:
formes específiques per a usos concrets (terç, quint, dècim, vigèsim).
- Altres quantificadors:
Partitius: dos mitjos; tres terços; un desè/ dècim; un centè/ centèsim; un milè/ mil·lèsim).
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Multiplicadors: triple/a, quàdruple...; una dosi tripla; bessó/ bessona, trigèmins/ trigèmina...
Col·lectius: una desena, una quinzena...; solo, duo/ duet, tercet...; octava, dècima..;.
triangle, pentàgon...; bienni, decenni, quadrimestre, cinquantenari, octogenari...
Indefinits (cert/a/s/es; ambdós, ambdues, tots dos, totes dues; sengles (ús formal)...).
- Casos especials de concordança: tot Barcelona; mig Catalunya)
3.5.2.2.5 Altres determinants: aposició (El tanoca del meu cosí; Un tros de dona).
3.5.2.3 El pronoms (morfologia i posició)
3.5.2.3.1 Els pronoms personals
- Formes tòniques. Presència i absència del pronom personal fort (Jo, tu, ell/a, vostè,
nosaltres, vosaltres, ells/elles, vostès, vós).. Ús de jo/mi darrera de preposicions (Parlen
de mi; segons jo). El pronom reflexiu si i els pronoms recíprocs ells i elles.
- Formes àtones.
El pronom en amb funció de CN (Les golfes en són plenes).
Els pronoms en i hi en funció de C. Pred.: substantiu o adjectiu (Jo em dic Roser i ma
mare també se’n diu; S’hi ha tornat molt, de primmirada) i de CC (Fa les coses de
qualsevol manera, sempre les hi ha fetes).
El pronom en en funció de Subj. (Fa deu anys que no els veig, o potser en fa dotze i tot).
Valor possessiu de li i els i en (Li sóc padrí).
Emfàtic en en funció d’Atrib. o C.Pred. (Que n’és de soca).
Casos especials de pronominalització amb en i hi (En sé molt, d’esquiar; Hi estic a favor,
d’aquesta opinió).
Pronom el/la/els/les com a atribut (adjectiu o nom), amb verbs copulatius estar, ser,
semblar (El Manel és aquell noi o no l’és).
Combinacions de dos i tres pronoms segons el registre (Els els/els hi).
3.5.2.3.2 Els relatius
- Invariables: preposició + què/ qui + frase de relatiu; relatiu neutre: la qual cosa/ cosa que
+ frase de relatiu..
- Variables: el/ la qual els/les quals + frase de relatiu; prep. + el/la qual els/les quals +
frase de relatiu; relatiu possessiu: Subst. + del/ de la qual dels/ de les quals + frase de
relatiu.
- Redundància del pronom relatiu i el pronom àton amb la mateixa funció en frases
col·loquials (Vaig parlar amb aquella noia que li havien pres la bossa).
3.5.2.3.3 Els determinants com a pronoms (possessius, demostratius, quantitatius,
indefinits).
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3.5.2.4 L’adjectiu
3.5.2.4.1 Tipus d’adjectius
3.5.2.4.2 Morfologia de l’adjectiu.
- Gènere: per oposició: -leg/ -loga (anàleg/ anàloga) i -os/ -es.
- Nombre: per oposició Ø / -os o –s, paraules acabades en –sc, -st, -xt, -ig (boig/boigs o
bojos).
- Grau positiu relatiu: diminutiu (sufixos –ó/ -ona; -í/ -ina) i augmentatiu (sufixos -às/-assa;
-ot/-ota). Altres (-enc/-enca; -ós/-osa).
3.5.2.4.3 Posició de l’adjectiu: restriccions de posició (adjectius de relació: una placa
solar). Seqüències d’adjectius qualificatius dins del sintagma adjectival: Art. (el)+ Adv.
(més/ menys) + N + Adj. (el més endreçada possible)
3.5.2.4.4 Concordança
- De l’adjectiu que afecta més d’un substantiu o de diversos adjectius que afecten un
substantiu
- No concordança dels adjectius compostos i el substantiu (unes parets blau clar).
3.5.2.5 El verb
3.5.2.5.1 Tipus de verbs
- Zeroargumentals (ploure; nevar...).
- Monoargumentals (caminar; passejar...).
- Biargumentals (mirar; estimar...).
- Triargumentals (prometre; regalar...).
3.5.2.5.2 Formes no personals
- Gerundi d’anterioritat, de simultaneïtat i les formes tot + gerundi.
- Participis regulars i irregulars en les tres conjugacions. Formes irregulars: terminacions
irregulars diverses en el participi (entès, resolt, establert...). El complement predicatiu:
concordança amb el subjecte i el verb. Concordança del participi del perfet d’indicatiu amb
el pronom de CD (L’has llegida, aquesta novel·la?; N’havien vistes moltes).
3.5.2.5.3 Morfologia del verb segons les conjugacions. Variants geogràfiques
(treure/traure), de registre (tindre/tenir; vindre/venir) i interferències d’altres llengües.
3.5.2.5.4 Temps i aspecte
Temps
- Expressió de passat: present d’indicatiu, passat simple, plusquamperfet d’indicatiu,
perfet de subjuntiu, imperfet de subjuntiu, plusquamperfet de subjuntiu, passat anterior,
passat anterior perifràstic.
- Expressió de futur: futur perfet, condicional, condicional compost.
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- Imperatiu: formes truncades col·loquials (digue’m).
Aspecte
- Perfectiu: passat simple, perfet de subjuntiu, plusquamperfet d’indicatiu i de subjuntiu,
passat anterior, passat anterior perifràstic, futur perfet i condicional compost
- Incoatiu: anar (imperfet d’indicatiu) a + infinitiu
- Iteratiu: prefix re + V
3.5.2.5.5 Modalitat (perífrasis verbals)
- Factualitat: passat simple, plusquamperfet d’indicatiu, passat anterior, passat anterior
perifràstic.
- Necessitat: Caldre (present, futur, passat perifràstic) + present de subjuntiu; caldre
(condicional, passat perifràstic, pretèrit perfet d’indicatiu) + imperfet de subjuntiu: pronom
personal + caldre + infinitiu (ara et cal treballar de valent).
- Obligació: Hauria d’haver + infinitiu, Hauria hagut de + infinitiu, Tenir de + infinitiu.
- Permís: fer res (condicional) + que + imperfet de subjuntiu; condicional (em deixaries
fumar ?)
- Possibilitat: Potser; A la millor; Vejam si; A veure si + indicatiu; Pot ser que + subjuntiu.
- Prohibició: No + imperfet de subjuntiu (+pas).
- Voluntat: Voler (present, futur, passat perifràstic) + que + present de subjuntiu; Voler
(condicional, passat perifràstic, pretèrit perfet d’indicatiu) + que + imperfet de subjuntiu;
decidir...(de) + infinitiu.
3.5.2.5.6 Veu (activa i passiva)
- Passiva perifràstica amb verb ser (L’escola ha estat inaugurada pel conseller).
Limitacions de l’oració passiva i ús de l’oració passiva reflexiva.
3.5.2.6 Les preposicions
3.5.2.6.1 Formes (simples i compostes) contra, malgrat, excepte, llevat, tret, fins a... i
locucions preposicionals: a fi de, arran de, d’ençà de, en lloc de, gràcies a, com a, quant
a, pel que fa a ....
3.5.2.6.2 Funcions de les preposicions i locucions preposicionals.
De ponderació: fins (Fins ells volien anar-hi).
De causa: arran de.
De finalitat: a fi de, de cara a, per tal de.
De mitjà: a través de, mitjançant.
De tema: quant a, pel que fa a, respecte a.
De concessió: malgrat, tot i, a pesar de, a desgrat de.
Introductores de complements d’adjectius: buit de continguts.
Introductora de CD: Verb transitiu + (de) (He decidit (de) marxar dos dies abans); CD
format per el/la/els/les qual/s (Avui han arribat dos nous professors, als quals han
nomenat com a substituts); CD recíproc (Ajudeu-vos els uns als altres); CD anteposat (A
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la Rosa, tothom l’estima).
Introductora de Subj. (Em fa por (de) perdre’m).
Introductora de C. Pred. (El tenen pel ximplet del poble).
Introductora de C. Agent (Ha estat acceptat pel Parlament en ple).
Introductora de CC: N (a) + Art. (el) + Adv. (millor, pitjor, màxim, mínim) + Prep. + Adv. (al
màxim d’aviat); N + participi o gerundi (en acabat); N + Pron. Personal (Parlen de mi però/
malgrat/ llevat de/ segons jo…).
3.5.2.6.3 Estructura del sintagma preposicional
Caiguda de preposició darrere construccions verbals, substantius, adverbis, locucions
preposicionals, davant de l’oració subordinada completiva substantiva (M’has convençut
que no s’hi ha de posar pals a les rodes; L’interès que la proposta tingui viabilitat és
explicable; Sóc conscient que les presons són necessàries; Independentment que se
sàpiga o no, ho penso fer; Avisa’l, abans que no caigui).
No caiguda de la preposició davant d’oració interrogativa indirecta total o parcial (No estic
segura de si ho sabré fer/ de què cal fer).
Canvi de preposició amb i en per la preposició a davant d’infinitiu, darrere de verbs i
adjectius (Una persona interessada a ascendir; S’ha entestat a fer-ho bé).
3.5.2.7 Els adverbis
3.5.2.7.1 Tipus d’adverbis i locucions adverbials (per significat o funció)
- De temps: alhora, anit, enguany, mentrestant, l’endemà, a hores d’ara, a mitjan, ara com
ara, d’aleshores ençà, d’ara endavant, de cop i volta...
- De lloc: arreu, daltabaix, enllà, ençà, pertot, a tocar, de dalt/ baix... estant...
- De mode: alhora, alt, baix, arran, arreu, corrents, debades, fort, fluix, a bastament, a cau
d’orella, a frec, d’esquitllada...
- De grau quantitatiu: almenys, solament, prou, pla, a més de, ben bé, d’allò més, de
valent, pel cap alt/baix...
- D’afirmació: prou, del cert, de ben segur, per descomptat, sens dubte, evidentment...
- De dubte: qui sap, tal vegada, tal volta...
- De simultaneïtat: mentre, mentrestant, al mateix temps, alhora…
- De direcció: enlaire, endavant, endarrere, enrere, endins, enfora, més enllà…
- D’unicitat: tan sols, solament…
- Usos no negatius optatius de l’adverbi no (pas) (Em fa por que no l’enredin; És més
eixerida que (no pas) ell).
Modificació del S. Prep. (exactament/ més o menys/ només/ justament/ precisament.. al costat
de...).
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3.5.2.7.2 Posició dels elements dintre de sintagma adverbial
- Seqüència d’adverbis en –ment (Van desallotjar l’edifici ràpidament i eficaçment/
ràpidament i eficaç).
L’oració
3.5.2.8 L’oració simple
3.5.2.8.1 Estructura de l’oració
- Declarativa afirmativa i negativa.
- Interrogativa: usos positius de cap, gens, enlloc, mai, ningú i res; ús de la partícula pas
(No tens pas ganes d’anar a fer un volt).
- Exclamativa
Que + Atrib. [en] + V,+ Atrib. [de + Adj]! (Que n’arriba a ser, de soca!).
Atrib. [Que + Adj/ Adv] + (que) + V (+ Suj.)! (Que lluny que és!).
CC [Que + Adj/ Adv] + (que) + V (+ Suj.)! (Que bé que va!).
CD [Quin/a/s/es + Sust./ Quant/a/s/es + Sust. més/ tan + Adj].+ (que).
- Altres construccions amb Sí que...; Prou que...; Poc que...; construccions amb rai, pla
(Tu rai,(que) ho saps!).
- Imperativa
Que + present de subjuntiu.
- Ús de la partícula pas (p.e. No hi entressis pas!)
3.5.2.8.2 Modificacions de l’estructura: complements pronominalitzats per pronoms clítics
Posició: proclítics i enclítics
Ordre de pronoms clítics en combinacions binàries i ternàries. Combinacions,
incompatibilitats i transformacions de pronoms (canvi de l’ordre dels pronoms en les
combinacions de li i els CI amb pronoms de CD de 3a persona).
3.5.2.8.3 Concordances
Subjecte i verb en oracions passives pronominals i quan el subjecte és un substantiu
col·lectiu.
3.5.2.8.4 La negació
- Doble negació (Ningú (no) ho sap).
- Ús de la partícula pas.
- Negació externa Poc(a); pla; No que.
3.5.2.9 L’oració composta
3.5.2.9.1 La subordinació
- Oracions subordinades substantives:
D’infinitiu: opcionalitat de la preposició en funció de Subjecte, Atribut i CD: Em fa por (de)
perdre’m; Ho he sentit (a) dir; La seva dèria és sempre (de) fer les coses complicades. Ús
de per o a per modificar el pronom res (No tinc res a/per fer; No hi té res a veure).
Introduïdes per la conjunció que o per nexes interrogatius o exclamatius en funció de
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subjecte, atribut, CD (estil indirecte: canvis de temps verbals i dels elements díctics; amb
constituent dislocat: El teu germà no sap el sofà on el vol; amb truncament: Em volia dir
una cosa però ara no recorda què); en funció de C.Règ. (Estic d’acord que siguis tu el
delegat); C.Pred. (Tinc una gana que no m’hi veig); concordança en la subordinació: V
(Oració Principal) i V (Oració subordinada substantiva): amb temps de present, passat,
futur, correlació formal i correlació de sentit; ús del subjuntiu en frases negatives
subordinades substantives. Aposició mitjançant oració completiva substantiva (El fet que
en Joan no vingui; la idea que la Terra és plana...)
- Oracions subordinades adjectives de relatiu: explicatives i especificatives.
- Oracions subordinades substantives de relatiu: modificació de l’adjectiu: Estic orgullós
del que m’acabes de dir; modificació del substantiu: Aquesta desconfiança en qui t’ha
ajudat fins ara no és normal; modificació de l’adverbi: Independentment del que em dius,
ho penso fer; alternança els que/els qui. En frases exclamatives: Quin text més difícil que
ens va donar ahir!; És increïble la gentada que hi ha!.
- Oracions subordinades adverbials:
D’oposició: ara, altrament, sinó que, així i tot, no obstant això, amb tot, mentre que, ara
bé, que.
Concessives: malgrat que, per bé que.
Comparatives: tal... com, més del que, menys... que, menys... del que, com més...més,
com menys... menys.
Condicionals (correlació de temps verbals): mentre, sempre que, posat que, llevat que,
tret que... La condicional d’hipòtesi de passat (Si + plusquamperfet de subjuntiu, +
condicional compost: Si hagués sabut com fer-ho, t’hauria ajudat). Usos positius de: cap,
gens, enlloc, mai, ningú i res, en la condició.
Causals: atès que, ja que, vist que, que.
Finals: a fi que, per tal que.
Consecutives: doncs, de manera que, per tant, que, tan... que, tant... que, talment que.
Temporals. Simultaneïtat: així que, mentre/ mentrestant, al mateix temps que + oració en
present o imperfet d’indicatiu; oració subordinada de gerundi; tot/ bo i + gerundi; en/ al +
infinitiu; oració principal + que + imperfet de indicatiu (Vaig arribar que ja era fosc).
Anterioritat: fins a + infinitiu. Posterioritat: després que, des que, un cop, així que, tan aviat
com, a penes, tot just, només (de), d’ençà (mateix) que... Interval: entre que ... i que ...;
des que/ d’ençà que ... fins que ...
Modals: com, així com, com si, segons com, segons que, tal com, sense que...
3.5.2.9.2 La coordinació
- Oracions copulatives: així com; concordança de verb i subjecte múltiple.
- Oracions juxtaposades.
- Oracions adversatives: però desplaçat, sinó, no obstant això, tanmateix, altrament,
mentre que…
- Oracions distributives: ara... ara, mig... mig, no només/solament... sinó (que)...
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3.5.3 Fonètico-fonològics
3.5.3.1 Sons i fonemes vocàlics: combinacions. Diftongs decreixents i creixents
(pronunciació dels verbs en present acabats en –iar; pronunciació de les formes
rizotòniques de l’imperfet d’indicatiu). Triftongs: consonantització de [u], [i]: [ω], [ϕ]. Hiatus.
3.5.3.2 Sons i fonemes consonàntics: agrupacions.
3.5.3.3 Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions,
palatalització, nasalització, alternança vocàlica, emmudiments...). Processos fonològics
de paraules estrangeres i de paraules que en llengües properes es pronuncien de manera
diferent.
3.5.3.4 Accent, ritme i entonació; patrons tonals d’elements lèxics aïllats. Accentuació de
paraules cultes (medul·la, consola...); doble possibilitat d’accentuació (poliedre/ políedre,
pèrit/ perit...) i paraules estrangeres.
3.5.3.5 Accent, ritme i entonació; patrons tonals de l’oració.
3.5.4 Ortotipogràfics
3.5.4.1 Ús dels caràcters en les seves diverses formes (majúscules, minúscules, cursiva,
etc.). Ús de la majúscula en casos especials (topònims amb article, títols d’obres de
creació, noms de seccions, departaments, institucions, dates...).
3.5.4.2 Representació gràfica de fonemes i sons
3.5.4.2.1 El sistema vocàlic
- Ortografia <a/e> (verbs amb doble arrel: jeure/ jaure; verbs amb alternança en el radical;
paraules compostes; paraules cultes; paraules d’una mateixa família amb arrel diferent).
- Ortografia <o/u> (verbs amb alternança en el radical; paraules d’una mateixa família amb
arrel diferent surto/sortim, vulguem/volgués).
3.5.4.2.2 El sistema consonàntic
- Alteracions ortogràfiques en el substantiu, en l’adjectiu i en el verb (j/g, ç/c, c/q...).
- Ortografia de <b> / <v>, <l> / <l·l>, <ll>, <h>, <s>, <ss>, <ç>, <z>, <tg>. Casos de
variació de sons consonàntics en pseudoderivats (moviment/ mòbil; núvol; nebulós...).
- Duplicació de <c>, <g> (addicció, adduir, accepció, suggerir).
- Ortografia de [s] intervocàlica darrere de prefixos (fotosíntesi; resseguir); al
començament del segon element de paraules compostes (para-sol); utilització de la grafia
<sc> (escissió, ressuscitar)
- Utilització de diferents grafies per representar [m] (àmfora, impremta, assumpte,
somnàmbul, emmalaltir).
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3.5.4.3 Ortografia de paraules estrangeres
3.5.4.3.1 Reforç en <e> de paraules que comencen per <s> aspirada (espot, esquaix)
3.5.4.3.2 Accentuació dels estrangerismes no adaptats (apartheid, per càpita...)
3.5.4.3.3 Conservació o adaptació de les grafies <w>, <k>, <y> (kiwi/vàter; vodka/estoc;
whisky/hoquei); admissió de las formes en <k> dels derivats de quilo (quilòmetre,
kilòmetre).
3.5.4.4 Signes ortogràfics (accent, apòstrof, dièresi, guió...)
3.5.4.4.1 Accent gràfic. Casos especials
- L’accent en adverbis acabats en –ment.
- L’accent en les paraules compostes amb guió i sense guió.
- Accents diacrítics.
3.5.4.4.2 Dièresi. Casos especials
- Dièresi en síl·laba àtona per marcar hiatus (homogeneïtat, diürètic...) i en cultismes
derivats acabats amb los sufixos -tat, -al, -itzar (fluid/ fluïdesa).
- Dièresi en formes verbals d‘ús poc freqüent.
- Supressió de la dièresi en les terminacions llatines -us, -um; en paraules compostes, en
paraules amb prefix i en paraules amb els sufixos -isme, -ista.
3.5.4.4.3 Apòstrof
Apostrofació i no apostrofació en casos especials (sigles, diftongs, paraules estrangeres,
títols d’obres, entitats o topònims amb article, combinacions binàries i ternàries de
pronoms àtons, formes col·loquials de les combinacions pronominals i del lligam entre
pronoms i verb).
3.5.4.4.4 Guionet
- Ús del guionet entre el verb i les formes pronominals en posicions enclítiques de
combinacions binàries i ternàries. Casos especials.
- Ús del guionet en paraules compostes.
- Ús del guionet com a recurs sintàctic (relació qualitat-preu).
3.5.4.5 Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia.
3.5.4.5.1 Dígrafs separables e inseparables, diftongs.
3.5.4.5.2 Separació de paraules compostes.
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3.5.4.5.3 Canvi del punt de la <l·l> pel guionet.
3.5.4.5.4 Separació de paraules amb apòstrof
3.5.4.6 Altres fenòmens ortogràfics.
3.5.4.6.1 Contracció de preposicions i articles. Casos especials (seguits de títols d’obres,
entitats o topònims amb article).
3.5.4.7 Els signes de puntuació
3.5.4.8 Abreviatures
3.5.4.9 Sigles
4. Criteris d’avaluació
1. Comprèn i produeix textos escrits de certa longitud, detallats i ben estructurats,
articulats de manera clara i coherent, en contextos d'ús comú, i més específics dins del
seu camp d'interès o d'especialització, mostrant confiança en l'ús de diferents registres i
estils. Pot cometre errors esporàdics o no sistemàtics que no afecten a la comunicació.
2. Comprèn i produeix textos orals monològics i dialògics, de diferents tipus i de certa
longitud, articulant el seu discurs de manera clara i coherent, mostrant confiança en l'ús
de diferents registres (formal, neutre o informal). Pot cometre errors esporàdics o no
sistemàtics que pot corregir retrospectivament i sense fer gaire evident que està buscant
les paraules que necessita.
3. Mostra un alt grau d'independència en la lectura adaptant l'estil i la velocitat als
diferents textos i finalitats. Reconeix els valors i significats associats a convencions de
format, tipogràfics, ortogràfics i de puntuació, generals i menys habituals, així com
abreviatures i símbols d'ús comú i més específic.
4. En l'escolta de textos orals, discrimina patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació
d'ús comú i més específics segons les diverses intencions comunicatives. Aprecia les
diferències de registre, d’estils i d’accents estàndard.
5. Demostra en la comprensió i producció de textos orals o escrits i en actes de mediació
un coneixement prou profund dels aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més
específics de les cultures on es parla l’idioma, relatius a costums, usos, actituds, valors i
creences, que ha integrat a la seva competència intercultural. Supera les diferències pel
que fa a les llengües i cultures pròpies i els estereotips.
6.Utilitza estratègies adequades per a la comprensió del sentit general, la informació
essencial, els punts principals, els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant
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implícites com explícites, dels parlants i dels autors, clarament senyalitzades en el text
oral o escrit, fent les inferències necessàries.
7. Utilitza eficaçment, amb certa naturalitat i amb flexibilitat les estratègies més adequades
per a la producció de textos orals i escrits. En la interacció i producció escrita,
desenvolupa a partir d'un esquema previ els punts principals, bé donant exemples o
afegint comentaris i detalls rellevants, i integra de manera apropiada informació rellevant
procedent de diferents fonts. En la interacció i producció oral, planifica el discurs segons la
situació comunicativa (propòsit, interlocutors i canal) i en fa un seguiment i una reparació
mitjançant procediments variats (p. e. paràfrasis, circumloquis, gestió de pauses, variació
en la formulació) de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part seva o
dels interlocutors.
8. Distingeix les intencions comunicatives tant principals com secundàries del text, i
aprecia les diferències d'intenció i de significat dels diferents exponents de les funcions
comunicatives segons el context, el gènere i el tipus de text. En la producció i interacció
oral i escrita escull d'entre un repertori més ampli les estructures lingüístiques adequades
al propòsit comunicatiu.
9. Organitza el text oral o escrit de manera clara i coherent, adaptant el registre i l'estil, o
aplicant altres mecanismes d'adaptació contextual per expressar-se apropiadament
segons la situació i el propòsit comunicatius (macrofunció, gènere i tipus de text).
10.Utilitza adequadament sense errors que causin malentesos els patrons comuns
d'organització i els recursos de cohesió d'ús comú i més específic, adaptant-se al gènere i
al tipus de text. Produeix descripcions i narracions clares i detallades, argumenta
eficaçment, expressa i matisa els seus punts de vista, indica el que considera important, i
desenvolupa les idees amb exemples, comentaris i detalls adequats i rellevants, utilitzant
algunes estructures complexes.
11. Reconeix i utilitza adequadament, oralment i per escrit, un ampli repertori lèxic, comú i
més especialitzat, relacionat amb els propis interessos i necessitats en l'àmbit personal,
públic, educatiu i professional, així com expressions i modismes d'ús comú, connotacions i
matisos. Pot tenir alguna dificultat amb expressions poc freqüents i reformula amb
flexibilitat per evitar repeticions o quan no troba una expressió més precisa.
12. Es comunica amb claredat, amb suficient espontaneïtat i un ritme bastant uniforme,
sense manifestar ostensiblement que ha de limitar el que vol dir. Pronuncia i entona de
manera clara i natural.
13. Pronuncia i entona de manera clara i natural.
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14. Tot i que pugui manifestar influència de la seva llengua primera, utilitza amb certa
correcció els patrons ortotipogràfics d'ús comú i més específic (p. e. parèntesis, guions,
abreviatures. etc.), i aplica amb flexibilitat les convencions formals més habituals de
redacció de textos tant en suport paper com digital.
15. En situacions on cal mediació identifica i transmet amb claredat, eficàcia i certa
naturalitat, oralment i per escrit, tant el to i les intencions dels parlants o autors com el
sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més rellevants, i les
opinions i actituds dels autors, tant implícites com explicites, clarament senyalitzades,
sobre assumptes relatius a la seva especialitat i interessos i sobre temes més generals.
Adapta els textos al propòsit, la situació, els participants i el canal de comunicació,
16. Demostra conèixer amb profunditat i aplica adequadament a l'activitat de mediació, els
aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més específics que caracteritzen les
cultures i les comunitats en què es parla l'idioma, així com les seves implicacions més
rellevants, i sap superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els
estereotips, expressant-se apropiadament en situacions diverses i evitant errors
importants de formulació.
17. Interactua i media oralment i per escrit, en intercanvis cara a cara i en línia, amb
flexibilitat, eficàcia i de manera col·laborativa, iniciant, mantenint i finalitzant el discurs
adequadament. Gestiona la interacció, fent un ús eficaç dels torns de paraula,
monitoritzant el discurs amb intervencions adequades, confirmant la seva comprensió,
demanant l'opinió de l'interlocutor, invitant a altres a participar, i contribuint al manteniment
de la comunicació, repetint o reformulant el que s'ha dit, fent preguntes per aprofundir en
alguns aspectes que considera importants, i resumint la informació i els arguments quan
és necessari per aclarir el fil de la discussió. A més col·labora en la creació de significat
comparant, contrastant, resumint, organitzant i detallant apropiadament la informació,
suggerint sortides de compromís, un cop analitzats els avantatges i els inconvenients.
18. Coneix i selecciona eficaçment, les estratègies més adequades per transmetre el
missatge amb claredat i eficàcia com ara fer inferències; fer un seguiment i una reparació
mitjançant procediments variats (p.e. paràfrasis, circumloquis, gestió de pauses, variació
en la formulació, amplificació o condensació de la informació); matisar els seus punts de
vista, emfatitzant el que considera important i ampliant amb exemples, comentaris i detalls
rellevants; variar la formulació amb flexibilitat per evitar repeticions freqüents o quan no
troba una expressió més precisa; o seleccionar recursos lingüístics amb flexibilitat segons
la intenció comunicativa en el context específic.
19. Interactua i facilita la interacció entre les parts a través de les tecnologies digitals amb
el comportament adequat segons el mitjà i el destinatari. Adapta la informació d'acord amb
l'eina digital escollida, col·labora a distància i sap donar i rebre feedback per construir
continguts de forma col·laborativa.
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