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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.
1.3 Objectius per activitat de llengua
Recepció
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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.
2. Competències generals per a l’aprenentatge de la llengua i per a la comunicació
2.1 Actituds
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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.
- 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.
Setembre de 2018

5

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B2 PORTUGUÈS
- 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,
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.
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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.
- 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:
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- 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
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.
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- 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.
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,
Setembre de 2018

9

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B2 PORTUGUÈS
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.
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 (Qual é coisa, qual é ela.../ Amigos amigos, negócios à
parte!); sinònims (triste/melancólico, delicioso/gostoso) i antònims (fraco/forte,
ausência/presença); hipònims i hiperònims (animais: gazela, raposa, veado, leopardo);
metàfores (Estava escuro como breu!) i metonímies (O poder da geração grisalha /
Recentemente, a coroa inglesa foi abalada por alguns escândalos); proformes lèxiques (É
uma situação para pensar com calma); referències semàntiques basades en el
coneixement del món (Ele é podre de rico! / Era uma pianista de mão cheia! / Ficou a ver
navios!).
- Procediments sintàctics: anàfora (referència a elements esmentats en el discurs o
presents en el context: O governo não atendeu aos protestos dos trabalhadores. Isto
provocou uma greve geral); catàfora (referència anticipada a un element o una part del
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discurs: Vi-os na primeira vez uma quinta-feira de manhã. Esses alunos pareceram-me
interessados); el·lipsi (absència d’un element del discurs; malgrat l’absència, l’element és
interpretable pel context: A cidade dormia, ninguém na rua/ A vida talvez fosse boa, não
houvesse tanta corrupção).
3.2.2.4 Relacions semàntiques entre les parts del text.
Els marcadors discursius i els connectors:
- Organització global del text: marcadors per iniciar (Primeiramente, para começar), per
ordenar (antes de mais, por um/outro lado, a seguir), per concloure o resumir (por
conseguinte, portanto, concluindo), per acabar (finalmente, para concluir).
- Posicionament de l’emissor (Quanto a nós, no nosso entender).
- Tractament de la informació: reformulació (quer dizer, dito de outro modo),
exemplificació (como se pode ver, é o caso de), introducció de temes (quanto a, em
relação a, no que concerne a).
- Connectors per relacionar parts del text: sumatius (Aliás, inclusive), contrastius (mas,
porém, todavia), causatius (uma vez que, visto (que), pois...), consecutius (tanto...que, daí
que, de tal forma que...), condicionals (se, no caso de... exceto, (mesmo) admitindo
que...), finals (de modo a..., a fim de, com o intuito de...), temporals (mal, desde que,
entretanto).
- Marcadors propis del discurs oral: demanda de confirmació o acord (A sério?),
advertència (Ouçam-me bem!), acord (Claro que sim!), desacord (Bem pelo contrário!,
Isso não é bem assim), tancament (Por tudo isso, concluindo).
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
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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.)
- 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.
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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: 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
Setembre de 2018

13

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B2 PORTUGUÈS
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.
- 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

Setembre de 2018

14

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B2 PORTUGUÈS
- 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).
- 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.
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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.
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 (ancião, idoso / bruxa, feiticeira), antònims
(inadequada, adequada / soberba, humildade), mots polisèmics i precisió lèxica (Ele deu
cabo do dinheiro todo. O Miguel atualmente é o cabo do exército brasileiro. O Cabo da
Boa Esperança é conhecido pelo nome Cabo das Tormentas). Paraules homòfones
(esperto/experto, conserto/concerto), homògrafes (sede/sede, gelo/gelo), homònimes
(rio/rio, canto/canto) i parònimes (ratificar/retificar, inflação/infração).
3.5.1.3 Paraules compostes i derivades. Prefixos més freqüents: a-/an- (amoral,
analfabeto); co-/com-/con- (colaborar, compor, concorrer); de-/des- (decompor, desfazer);
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e-/em-/en- /ex- (emagrecer, embolsar, encaixar, exportar); i-/im-/in-/ir- (imigrar, importar,
impossível, infeliz, incluir, irreal); per- (percorrer); pre- (prever); re- (reler). Sufixos més
utilitzats. Sufixos verbals: -ar/-er/-ir (passear, comer, sair); -ecer (anoitecer, envelhecer);
-itar/-izar (civilizar, facilitar). Sufixo adverbial: -mente (facilmente, rapidamente). Sufixos
nominals: -ada (papelada); -al (legal); -ança/-ença (lembrança, diferença); -ânsia/-ência
(tolerância, prudência); -ano/a (italiano/a); -ão (casarão); -ar (familiar); -aria (livraria);
-ção (formação); -dade (facilidade); -eiro/a (brasileiro/a); -ense (timorense); -ês/-esa
(japonês, chinesa); -ez, -eza (pequenez, beleza); -gem (reportagem); -ia (valentia); -ismo
(idealismo); -ista (jornalista); -mento (desenvolvimento); -vel (sensível); -ura (ternura),
-oso/a (chuvoso/a); -or/a (diretor/a); -ol/a (espanhol/a). Paraules compostes: amorperfeito, guarda-chuva, chapéu de sol, fidalgo, aguardente, girassol.
3.5.1.4 Onomatopeies (atchim, tic tac, cócórócócó).
3.5.1.5 Abreviacions (a.C. = antes de Cristo, Lda. = Limitada) i sigles (ONG = Organização
Não Governamental, FMI = Fundo Monetário Internacional).
3.5.1.6 Préstecs i mots d’origen estranger (know-how, download, fast food). Latinismes
(ad hoc, a priori, ex libris).
3.5.1.7 Frases fetes, dites i refranys (dar com a língua nos dentes, ficar em águas de
bacalhau, boquinha de siri, devagar se vai ao longe).
3.5.1.8 Mots transparentes o pròxims. Falsos amics. Interferències lèxiques més freqüents
(concorrência, distinto, carreira, prejuízo, anedota, assinatura).
3.5.1.9 Diferències lèxiques entre les variants de la llengua portuguesa: Portugal, Brasil i
països africans (pequeno almoço, café da manhã, matabicho / autocarro, ônibus,
machimbombo).
3.5.1.10 Lèxic de procedència indígena i africana (capim, guarani, abacaxi, caçula).
3.5.2 Morfosintàctics
3.5.2.1 El substantiu
3.5.2.1.1 Morfologia del substantiu. Revisió, sistematització i consolidació. Augmentatius i
diminutius: casos particulars (figurão, mulherona, mãezinha, rapazola, livreco). Plural dels
diminutius (aneizinhos, florezinhas, cãezinhos, animaizinhos) i aumentatius (casarões,
rapagões, mulheraças, amigaços). Substantius utilitzats només en singular (música, norte,
trigo, ouro) i en plural (belas-artes, efemérides, núpcias). Plural de les paraules compostes
(malmequeres, girassóis, quintas-feiras, fins de semana, beija-flores).
3.5.2.2 Els determinants
3.5.2.2.1 Articles. Ús i omissió d’articles determinats (A Ana estuda grego / Estava uma
noite de inverno / Na noite de Natal vamos a casa dos avós / A empresa ganhou 20% com
a venda das ações) i indeterminats (Ela tinha um jeito tal para contar histórias / Grande
parte do público estava descontente com a atuação do grupo).
3.5.2.2.2 Demostratius. Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars (É ao
realizar o (o=aquilo) que é difícil que o homem se afirma /Não me digas mais nada. Essa
não! / Não me faças tal (=isto, isso)).
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3.5.2.2.3 Possessius. Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars (Sua
Excelência, o Presidente da República / Ele leva o carro deles)
3.5.2.2.4 Quantificadors numerals. Revisió, sistematització i consolidació: cardinals
(um/uma, dois/duas, milhão, bilhão/bilião), multiplicatius (dobro, triplo), fracionários (meio/
metade de, terço de) i altres paraules compostes a partir dels quantificadors numerals
(uma dezena de, uma dúzia de). Casos particulars. Altres quantificadors: Fiz tudo quanto
me pediste / Todo o ser humano erra, Ambos os irmãos são excecionais / O homem
ofereceu qualquer coisa ao empregado.
3.5.2.3 Els pronoms
3.5.2.3.1 Els pronoms personals. Revisió i sistematització.
3.5.2.3.2 Formes de tractament. Casos particulars. Restriccions d’ús per registre: tu, você,
o/a senhor/a, Doutor/a, Professor/a, Senhor/a Doutor/a, Ex.mo/a Sr/a, V.Exa. Diferències
entre Brasil i Portugal.
3.5.2.3.3 Els pronoms reflexius (Encontramo-nos à tarde, fala bem de si, trouxe os
documentos consigo) i recíprocs (abraçaram-se e cumprimentaram-se, enganaram-se a si
próprios). Sistematització i aprofundiment.
3.5.2.3.4 Els relatius: variables i invariables. Revisió, sistematització i consolidació. Casos
particulars (Quem casa quer casa / Essas são as conclusões sobre as quais pairam
muitas dúvidas / O homem, cujo casaco é preto, é o meu professor / O exame para o qual
estudei muito não me correu muito bem!).
3.5.2.3.5 Formes tòniques i àtones. Revisió, sistematització i consolidació de l’ênclise
(Sentem-se, por favor), mesóclise (Contar-lhe-ei pormenores da viagem, assim que for
oportuno) i próclise (Quem nos explicará como funciona o aparelho?). Diferències entre
Brasil i Portugal.
3.5.2.3.6 Col·locació dels pronoms àtons amb els temps composts: tê-lo-íamos convidado,
temo-la visto, se o tivéssemos perdido.
3.5.2.3.7 Combinacions i contraccions dels pronoms àtons CD/CI (trouxe-no-lo, pedir-volo, já lha deram). Diferències entre Brasil i Portugal.
3.5.2.3.8 Els interrogatius. Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars
(onde/aonde/ de onde; o que/que/quê; qual/quais). Diferències entre Brasil i Portugal (por
que, por quê, porque, porquê).
3.5.2.4 L’adjectiu
3.5.2.4.1 Morfologia de l’adjectiu: flexió de gènere i nombre, casos especials (caneta e
esferográfica pequenas, luso-brasileiros, sociais-democratas). Grau: casos especials de
superlativo absoluto sintético (felicíssimo, amabilíssimo, fidelíssimo, paupérrimo,
dificílimo).
3.5.2.4.2 Casos particulars de la posició de l’adjectiu (um assunto difícil de contar; um
pobre homem/um homem pobre; boa tarde, má hora; um simples porteiro).
3.5.2.4.3 Adjetivos gentílicos (paulista, lisboeta, mineiro, portuense).
3.5.2.5 El verb
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3.5.2.5.1 Tipus de verb: Verbs irregulars (construir i destruir). Revisió, sistematització i
consolidació. Verbs defectius (reaver, falir, doer). Casos especials. Verbs abundantes
(exprimir, ganhar, eleger, acender). Verbs reflexius (ferir-se, intrometer-se). Verbs
predicatius intransitius (telefonar, viver, morrer, chegar, andar). Verbs predicatius
transitius (achar, convidar, cumprimentar, visitar, ajudar). Casos particulars. Verbs de
règim preposicional (apaixonar-se por, responsabilizar-se por, enganar-se em).
Diferències entre Brasil i Portugal (participar de/em). Expressió de la condició (Se tivesse
dinheiro fazia/faria uma viagem). Diferències entre Portugal i Brasil.
3.5.2.5.2 Formes personals i no personals: contrast “infinitivo pessoal / impessoal” (A
probabilidade de saber português é enorme / É proibido fumar!). Infinitivo pessoal
flexionado (Esta situação permitiu aos sindicatos reivindicarem melhores salários). Altres
casos: Infinitivo pessoal flexionado compost (Poderão sair da sala depois de terem
terminado o exame). Gerundi simple i gerundi compost (Juntando as nossas forças,
conseguiremos vencer o nosso adversário / O Presidente começou o discurso
cumprimentando os presentes / Gostei muito de ter assistido a este espetáculo).
Participis irregulars (dito, feito, posto, visto, vindo). Participis duplos (entregue, entregado/
preso, prendido/ salvado, salvo). Diferències entre Portugal i Brasil (aceite/aceito)
3.5.2.5.3 Temps, aspecte i modalitat.
3.5.2.5.4 Temps verbal d’indicatiu: expressió de present, passat i futur. Revisió,
sistematització i consolidació dels temps simples. Futuro do presente /Futuro do pretérito/
Pretérito mais-que-perfeito simples do Indicativo. Temps compostos: Pretérito Perfeito
Composto i Pretérito mais-que-perfeito Composto do Indicativo. Correlacions temporals:
sistematització.
3.5.2.5.5 Temps verbal de subjuntiu: present, imperfet i futur simple. Formes regulars.
Revisió, sistematització i consolidació. Usos particulars. Contrast futur de subjuntiu /
imperfecte de subjuntiu simple i compost. Temps compostos: Pretérito perfeito/pretérito
mais-que-perfeito/futuro composto. Correlacions temporals: sistematització.
3.5.2.5.6 Imperatiu: regular i irregular, afirmatiu i negatiu. Revisió, sistematització i
consolidació (dorme/não durmas, (não) ponha). Imperatiu reflexiu afirmatiu (diga-me,
traga-me) i negatiu (não o faça, não nos levantemos).
3.5.2.5.7 Aspecte: revisió, sistematització i consolidació dels diferents aspectes verbals.
Expressió de la temporalitat i els seus matisos. Expressió de la condició i els seus
matisos. Expressió de la hipòtesi i els seus matisos. Modalitat: revisió, sistematització i
consolidació de les perífrasis verbals d’obligació (ter de + infinitivo), necessitat
(dever+infinitivo, ter que+infinitivo), imminència (estar para + infinitivo, ir (pret. Imperf) +
gerúndio / a + infinitivo), probabilitat (haver de + infinitivo), causa, conseqüència (fazer
com que + imperfet de subjuntiu). L’èmfasi (A polícia prendeu os traficantes, mas quem
os condenou foi o juiz / Eu cá sei o que vou fazer /Sei lá!).
3.5.2.5.8 La veu passiva: revisió i aprofundiment (passiva de ação, passiva de estado i se
apassivante). Verbs auxiliars ser, estar i ficar (passiva).
3.5.2.6 Les preposicions
3.5.2.6.1 Revisió, sistematització i consolidació. Casos particulars (trás, sob, sobre, acima,
de/em/para/por cima, dentro, de/para/por dentro).
3.5.2.6.2 Omissió d’algunes preposicions amb CD (Este sistema de tratamento de
resíduos beneneficiará mais de 120 mil habitantes).
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3.5.2.6.3 Ús de preposicions amb CD (Assistiu à conferência).
3.5.2.6.4 Omissió de preposicions amb CD (convidar o chefe, ajudar o aluno,
cumprimentar o professor). Consolidació i aprofundiment.
3.5.2.6.5 Locucions preposicionals. Revisió i aprofundiment. Casos particulars (acerca de,
a cerca de, há cerca de, perto de/da, além de/da).
3.5.2.7 Els adverbis
3.5.2.7.1 Tipus d’adverbis. Revisió i aprofundiment.
3.5.2.7.2 Grau i alteració dels adverbis: bem, melhor, otimamente / mal, pior,
pessimamente.
3.5.2.7.3 Posició dels adverbis: O teu avô está muito mal / Ouvi-o atentamente.
3.5.2.7.4 Locucions adverbials: de temps (de quando em quando), mode (à toa, às claras,
às direitas), intensitat (de muito, de pouco).
3.5.2.8 L’oració
3.5.2.8.1 L’oració simple. Revisió, sistematització i consolidació.
3.5.2.8.2 L’oració composta.
3.5.2.8.2.1 La subordinació: revisió, sistematització i consolidació. Oracions subordinades
substantives (É necessário que leias este relatório). Oracions subordinades completives
d’infinitiu (Ele pediu para ficarem quietos). Oracions subordinades adjectives o de relatiu
(A casa onde morava a minha avó é hoje um museu). Oracions subordinades condicionals
(No caso de ficarem doentes, telefonem-me! / Ele vai à festa se for convidado). Oracions
subordinades causals (Por causa de ter sido assaltado, o Nuno não veio trabalhar / Eles
foram ao teatro, não porque gostassem, mas para fazer a vontade ao Pedro). Oracions
subordinades concessives (Por mais que tivesse dinheiro, a Ana não conseguiria
concretizar as suas ambições). Oracions subordinades temporals (Mal ele tenha acabado
a reunião, irá para o aeroporto / Enquanto eles não tiverem acabado a tradução, não
poderão ir embora). Oracions subordinades finals (Ele foi ajudá-lo a fim de ele poder
acabar dentro do prazo / Guarde o melhor para o fim para que as suas refeições tenham
um final feliz). Oracions subordinades comparatives (Ele falava como se fosse um
pássaro!). Oracions subordinades exclamatives (Quem me dera que ele tenha conseguido
o trabalho / Oxalá eu tivesse encontrado o Pedro). Oracions subordinades concessives
(Haja o que houver, não percam a calma!/ Por poucos livros que ele leia, está sempre
informado). Interferències sintàctiques en els usos dels connectors (Quanto/enquanto/no
caso de/ caso).
3.5.2.8.2.2 La coordinació. Revisió, sistematització i consolidació. Oracions aditivas
(Gosto do campo, mas também da cidade). Oracions alternativas (Não entendia, ou
fingia não entender). Oracions adversatives (Eles queriam sair, porém chovia).
Oracions explicatives (Terminarei amanhã porque estou atrasado). Oracions
conclusives
(A situação é delicada; devemos, pois, agir cuidadosamente).
3.5.3 Fonètico-fonològics
La pronunciació estàndard portuguesa i brasilera: diferències.
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3.5.3.1 Sons i fonemes vocàlics: revisió, sistematització i consolidació.
3.5.3.2 Sons orals. Plurals amb alteració de timbre de la vocal tònica (morto, precioso,
maravilhoso). Sons nasals.
3.5.3.3 Sons i fonemes consonàntics: revisió, sistematització i consolidació.
3.5.3.4 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.
3.5.3.5 Accent, ritme i entonació. Patrons tonals d’elements lèxic aïllats. Accentuació de
paraules cultes i paraules estrangeres; doble possibilitat d’accentuació.
3.5.4 Ortotipogràfics
3.5.4.1 Representació gràfica de fonemes i sons. El sistema vocàlic i el sistema
consonàntic.
3.5.4.2 Signes ortogràfics. Revisió, sistematització i consolidació. Ortografia dels pronoms
(entregá-la-á, fê-lo, construí-lo).
3.5.4.3 Diferències ortogràfiques entre Portugal i Brasil (académico/acadêmico,
matiné/matinê, commumente/ comumente, escuteiro/escoteiro).
3.5.4.4 Signes de puntuació. Ús del punt (Portugal é o país mais ocidental da Europa. /
Exmo. Sr. Dr.), la coma (Todos o consideram culpado. Eu, porém, acredito na sua
inocência. /Ele disse que vinha à reunião, mas não veio.), punts d’interrogació (A que
horas acaba a aula?) i exclamació (Que bonito!). Revisió, sistematització i consolidació.
3.5.4.5 Observacions sobre l’ ús del guió (pré-história, pró-europeu, pós-graduação,
super-requintado)
3.5.4.6 Estructura sil·làbica. Divisió de paraules.
3.5.4.7 Accents diacrítics. Diferències entre Portugal i Brasil.
3.5.4.8 Ortografia i adaptació de les paraules d’origen estrangera (chique, líder, sutiã).
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.
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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
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
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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.

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
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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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