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Departament de Francès

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Curs 2019 /2020

DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS
LLIBRES DE TEXT i LECTURES OBLIGATÒRIES CURS 2019-2020
NIVELL BÀSIC 1: Grup A
LLIBRE DE TEXT:
C’EST A DIRE A1, Livre de l’élève, Ed. Santillana ISBN : 9788492729630
C’EST A DIRE A1, Cahier d’exercices avec CD et corrigés, Ed. Santillana
ISBN : 9788492729654
LECTURA OBLIGATÒRIA:
Descombes, Marguerite Jamais de jasmin. Editor Vicens Vives. ISBN 978 8853007971
NIVELL BÀSIC 1: Grups B, C
LLIBRE DE TEXT :
Entre nous 1 (A1)
Livre de l’élève + Cahier d’activités + CD
ISBN: 9788484439189
– LECTURA OBLIGATÒRIA:
Disparitions en Haïti, de Catherine Favret, collection Évasion, Santillana
ISBN: 978849659751
NIVELL BÀSIC 2: Grups A, C
LLIBRE DE TEXT:
EDITO A2 ELEVE+CD+DVD
•

Editeur : Santillana Français;

ISBN-10: 8490492085
•

ISBN-13: 978-8490492086

EDITO A2 EXERCICES+CD ED.18
•

Editeur : Santillana Français;

•

Langue : Français

•

ISBN-10: 9788490492932

•

ISBN-13: 978-8490492932

Grammaire Progressive Du Français. Niveau Intermédiaire ( A2+B1)- 4ª Édition (+ CD)
Editeur: CLÉ Internacional; Edition: 4
•

ISBN-10: 2090381035

•

ISBN-13: 978-2090381030

LECTURES OBLIGATÒRIES : Grups A,C
1. Moi, Félix, 12 ans, sans frontières de Marc Cantin Collection : Milan Poche Junior
2. Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran
•

Editeur :Magnard; Édition : 1 Edition (21 juin 2004)

•

Collection :Classiques & contemporains

•

ISBN-10:2210754674

•

ISBN-13:978-2210754676

3. Le Petit Nicolas Sempé et René Goscinny Collection : Folio Junior

NIVELL BÀSIC 2 : Grup B
Méthode de français:
C´est à dire ! A2. Edit. Santillana. ISBN : 9788492729678
+ cahier d´exercices
C´est à dire ! A2. Edit. Santillana. ISBN : 9788492729692
Lectures obligatoires pour Bàsic 2 ,B

Premier trimestre : – “ Rouge braise » de Rolande Causse. Ed. Folio junior
Deuxième et troisième trimestre: – Je tape la manche: une vie dans la rue de JeanMarie Roughol
NIVELL INTERMEDI B1 GRUPS A i C:
Méthode : Défi 3 (B1) Éditions Maison des langues
Livre de l’élève ISBN : 9788416943593 + Cahier d’activités ISBN : 9788417249670
Lectures obligatoires :
1. Une pièce montée de Blandine Le Callet, Livre de poche ISBN: 9782253119319
2. Le village évanoui de Bernard Quiriny, Poche J’ai lu ISBN 9782290100509
NIVELL INTERMEDI B1 GRUP B
LLIBRE DE TEXT :
Méthode : Défi 3 (B1) Éditions Maison des langues
Livre de l’élève ISBN : 9788416943593 + Cahier d’activités ISBN : 9788417249670

– Lectures obligatoires:
1. La succession de Jean-Paul Dubois (2017) Éd: Points. ISBN: 978-2757869406
2. Juste avant l’oubli d’Alice Zeniter (2016) Éd: J’ai lu. ISBN: 978-2290126486
NIVELL INTERMEDI B2.1
-Méthode:
Entre nous 4 (B2) (Tout en un)
Livre de l’élève + Cahier d’activités + CD – Éd. Maison des langues
ISBN: 9788416347940
-Lectures obligatoires:
1. Nous rêvions juste de liberté d’Henri Loevenbruck (2017) Éd: J’ai lu. ISBN: 9782290119075

2. L’Archipel du Chien de Philippe Claudel (2019) Éd: Poche. ISBN: 978-2253100386
NIVELL INTERMEDI B2.2
LLIBRE DE TEXT :
Édito B2 Méthode de français – Livre de l’élève – Didier, ISBN: 9788490492055
Édito B2 Cahier d’activités, Spécial Médiation Didier, ISBN 9788490494349
LECTURES OBLIGATÒRIES :
– Petit Pays de Gaël Faye (2017), Poche ISBN: 9782253070443
– Les Échelles du Levant d’Amin Maalouf (1998), Poche ISBN: 9782253144243
– Au petit bonheur la chance d’Aurélie Valognes (2019), Poche ISBN: 9782253074304
NIVELL AVANÇAT C1.1
Méthode : ÉDITO C1 Éditions Didier
Livre de l’élève ISBN : 9788490492864 + Cahier d’activités ISBN : 9788417249670
Lectures obligatoires :
1. Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, Éd: J’ai lu. ISBN : 9782290119075
2. Un fauteuil sur la Seine d’Amin Maalouf, Poche. ISBN : 2253070149

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE PALMA
HORARIS CURS 2019-2020

FRANCÈS TOTS ELS GRUPS FARAN CLASSE UN DIVENDRES AL MES

CURS

DIES

HORARIS AULA

PROFESSOR

Bàsic A1 A DILLUNS I DIMECRES DE 09 A 11 H. 7 Leandro Zaro
Bàsic A1 B DILLUNS I DIMECRES DE 17 A 19 H.* 2-4 Conchi Leo
Bàsic A1 C DILLUNS I DIMECRES DE 19 A 21 H.* 2-4 Conchi Leo

Bàsic A2 A DILLUNS I DIMECRES DE 17 A 19 H. 2 Miguel Ángel Vicente
Bàsic A2 B DIMARTS I DIJOUS DE 17 A 19 H.* 1-6 Aurelio Gil
Bàsic A2 C DILLUNS I DIMECRES DE 19 A 21 H. 2 Miguel Ángel Vicente

Intermedi B1 A DILLUNS I DIMECRES DE 17 A 19 H.* 1-12 Albane Luec
Intermedi B 1 B DILLUNS I DIMECRES DE 19 A 21 H.* 2-4 Conchi Leo
Intermedi B 1 C DIMARTS I DIJOUS DE 19 A 21 H.* 1-2 Albane Luec

Intermedi B2.1 A DIMARTS I DIJOUS DE 17 A 19 H.* 2-4 Conchi Leo
Intermedi B2.2 A DILLUNS I DIMECRES DE 17 A 19 H. 14 Isabelle Anthore
Avançat C1.1 A DIMARTS I DIJOUS DE 17 A 19 H.*1-2 Albane Luec
* Els grups marcats amb un asterisc s’impartiran a l’extensió de l’EOI a l’IES Arxiduc Lluís Salvador

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE PALMA
HORARI DE L’AUXILIAR DE CONVERSA DE FRANCÈS. CURS 2019-20.

DILLUNS
LUNDI

DIMARTS
MARDI

DIMECRES
MERCREDI

16-17

17-18

Básico 2B
(Aurelio)
*Arxiduc

18-19

Interm. B2.1
(Conchi)
*Arxiduc

Básico 2 A
(Miguel)
Sede Aragón

19-20

Interm. B1 C
(Albane)
*Arxiduc

Básico 2 C
(Miguel)
(Sede Aragón)

20-21

* A L’EXTENSIÓ DE L’IES ARXIDUC

Interm. B1 B
(Conchi)
*Arxiduc

DIJOUS
JEUDI

ESCOLA OFICIAL D´IDIOMES DE PALMA DE MALLORCA

REUNIONS DE DEPARTAMENT
Els divendres no lectius s´estableixen com hores dedicades al departament i farem per tal de coordinar les
tasques i activitats realitzades amb l.´alumnat i tractar temes diversos com avaluacions i temporització,
activitats culturals i intercanviar les seves experiències didàctiques.
A més de les reunions de departament , hi aura reunions per nivells quan un mateix nivell es impartit per més
d´un profesor per tal d´establir la coordinació necesaria pel que fa dels continguts , del ritme , de l´us del
llibre de text i del material complementari i per l´evaluació.
TÈCNIQUES D´AUTOAPRENENTATGE
S´estimularà través de projectes el desenvolupament de les tècniques
d´autoaprenentatge i l ´ús dels recursos disponibles a l ´aula multi-mèdia de l´Escola.
Al llarg del curs els professors organitzarán activitats a l´aula multimedia amb l´objectiu de fer descubrir a la
majoria dels alumnes les importants possibilitats de completar el seu procès d´aprenentatge de manera
autónoma per mitjà de l´ús de les noves tecnologies
S´adquiriran pel.lícules en suport DVD disponibles en el servei de prèstec de la biblioteca perque els
alumnes puguin treballar de manera autónoma la comprensió oral i pel descobriment i presa de contacte amb
aquest tipus d ´expressió cultural que té trets molt específics en el cas del cinema d´expressió francesa.

ACTIVITATS CULTURAL
El departament pendrà les iniciatives referents a activitats culturals que es mostrin adients
depenentsde l´oferta cultural local: cinema en expressió francesa, artistes francòfons produint-se
a Mallorca iniciatives d´ens culturals ( Obra cultural de Sa Nostra, Associació de professors de
francès)
AVALUACIÓ DELS GRUPS DE BÀSIC A1 , INTERMEDI B2.1, AVANÇAT C1.1
CÁLCUL DE LA NOTA MITJANA
DRET DE L’ALUMNAT A FER ELS EXÀMENS TRIMESTRALS
(CURSOS BÀSIC A1, INTERMEDI B2.1 , AVANÇAT C1.1)
Si un/a alumne/a no ha vingut a classe o no ha vingut al 70% de les
sessions, té dret a fer els exàmens de la 1a., 2a. i 3a. avaluació?
Sí, un/a alumne/a té sempre dret a fer els exàmens i saber com va encara que no hagi
vingut a classe o no hagi vingut al 70% de les classes.
Els resultats, emperò, obtinguts en aquests exàmens de la 1a., 2a. i 3a. avaluació no
tenen rellevància acadèmica ja que aquest alumnat s’ha de presentar als exàmens de la
convocatòria ordinària de maig-juny (exàmens finals).
L’AVALUACIÓ CONTÍNUA

Què vol dir “tenir dret a ser avaluat per avaluació contínua”?
Vol dir que l’alumne oficial que ha complert amb uns requisits establerts per la
normativa (veure punt següent), una vegada ha fet totes les parts dels exàmens de la

3a. avaluació i les ha aprovades totes amb com a mínim un 5, se li avalua ponderant les
notes de les 3 avaluacions amb el percentatge 25%, 25% i 50%.
Quins requisits han de complir els alumnes que tenen dret a ser avaluats
per avaluació contínua?
L’alumne/a ha de complir aquests 4 requisits a la vegada:
L’alumne/a cursa Bàsic 1, Intermedi B2.1 o Avançat C1.1.
L’alumne/a ha vingut al 70% de les classes (equival a unes 40 classes).
L’alumne/a s’ha examinat de totes les parts dels exàmens de la 1a. , 2a. i 3a.avaluació.
L’alumne/a ha aprovat totes les parts de l’examen de la 3a. avaluació amb un 5 com a mínim
Si en la segona avaluació ja hi ha algun alumne que clarament no ha assistit prou, o no
té notes de la primera avaluació, hauria de ser informat que encara que faci els exàmens
de la tercera avaluació les seves notes seran merament informatives, ja que ha perdut el dret a l'avaluació
contínua i haurà d'examinar-se de totes les destreses en els exàmens finals de maig-juny

Informació complementaria grups evaluació contínua i grups amb certificació de
nivell ( A2. B1, B2.2 I C1.2) : https://eoipalma.com/area-alumnat/avaluacio-ipromocio-curs-2019-2020/

PROGRAMACIÓ DIDÁCTICA DE NIVELL BÀSIC E INTERMEDI B1

1.- OBJECTIUS NIVELL BÀSIC

El nivell bàsic, globalment, té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per utilitzar l'idioma de manera
suficient, receptiva i productivament, així com per poder intervenir i mediar a un nivell elemental entre els
parlants de les diferents llengües. La capacitat de producció inclou tant la forma oral com l’escrita per poder
comprendre i produir textos breus que versin sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals i situacions de
la vida quotidiana i que facin referència a l’àmbit personal i públic. S’hauran de reconèixer i utilitzar els registres
formal i informal adaptats a aquest nivell, i es farà servir la llengua estàndard com a mitjà de comunicació en
situacions de la vida quotidiana i per cobrir les necessitats més immediates dels usuaris de la llengua.
L’ús de l’idioma en aquest nivell implica també el desenvolupament de l’autonomia gradual de l’alumne en
l’aprenentatge.
Cal remarcar la necessitat per part de l’aprenent de l’adquisició progressiva d’un lèxic d’ús freqüent i de les
estructures bàsiques adients als textos utilitzats.

1.1 OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL BÀSIC
En acabar els dos cursos que integren el nivell bàsic, l’alumnat haurà de ser capaç de:
a) Comprendre el sentit general, la informació essencial i els detalls rellevants (punts principals) que es troben
en textos breus, orals transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, megafonia, etc.) referits a
assumptes de la vida quotidiana, que presentin una estructura senzilla i clara, en un registre neutre formal o
informal i que s’articulin a una velocitat natural, però que permeti realitzar la tasca, en condicions acústiques
bones i sempre que el missatge no estigui distorsionat.
b) Produir textos orals, tant en comunicació cara a cara com per telèfon o altres canals, i comunicar-se de forma
comprensible.
c) Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls rellevants que es
troben en textos escrits breus.
d) Escriure textos que, a més de ser coherents, utilitzin adequadament els recursos de cohesió i les convencions
elementals d’ortografia i puntuació.
e) Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements formals de l'idioma de tipus morfosintàctic,
lèxic i fonètic, i entendre la seva importància com instruments eficaços per millorar la comunicació.
f) Mostrar una actitud oberta i positiva davant una realitat plurilingüe i pluricultural,
que fomenti l’enteniment la tolerància i el respecte mutu i que faciliti la mobilitat i la cooperació
internacionals. Conèixer i analitzar les característiques i singularitats pròpies de la societat i la cultura de la

llengua estudiada, amb la finalitat de facilitar la competència comunicativa i desenvolupar la consciència
intercultural.

g) Desenvolupar estratègies de treball personal i aprenentatge autònom utilitzant diverses fonts de comunicació
i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin un aprenentatge al llarg
de la vida.
h) Desenvolupar estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió, interacció i mediació, les
quals permetin afrontar amb èxit el procés comunicatiu.
i)

Adquirir un repertori lèxic suficient per desenvolupar per dur a terme activitats comunicatives elementals.

1.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC A 1
DESTRESES RECEPTIVES: comprensió lectora i comprensió auditiva

Comprnesió lectora
Comprendre indicacions bàsiques per omplir fitxes i impresos.
Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques, breus i usuals que es troben en anuncis públics,
rètols i cartells, carrers, botigues, restaurants, mitjans de transport o en altres serveis i llocs públics.
Comprendre notes o missatges senzills i anuncis públics que incloguin formes gramaticals simples i que
utilitzin un lèxic d’ús freqüent. La informació, instruccions i indicacions estaran relacionades amb activitats i
situacions de la vida quotidiana.
Comprendre la informació essencial inclosa a la correspondència personal senzilla i que contengui formes
gramaticals simples i vpostals, correus electrònics i missatges de textos, entre d’altres.
Aquests assumptestractaran sobre la vida quotidiana.
Comprendre la correspondència formal breu sobre qüestions pràctiques properes a l’experiència de l’alumnat i
a la vida quotidiana; com ara la reserva de l’habitació d’un hotel o la informació sobre un curs d’idiomes a
l’estranger,
Fer-se una idea clara del contingut general i localitzar informació específica senzilla inclosa en el material
informatiu comú i d’ús quotidià, com ara menús, plànols, horaris, directoris, opuscles, guies telefòniques i
pàgines web que presentin una estructura clara,
tractin temes familiars de l’entorn dels aprenents i vagin, preferentment, acompanyats d’il·lustracions o imatges.
Reconèixer el tema i comprendre el sentit general i la informació específica senzilla en articles i
reportatges breus, d’estructura simple i clara, que incloguin formes gramaticals senzilles i un repertori lèxic
d’ús molt freqüent i que es refereixin a temes habituals.
Comprensió auditiva
Comprendre la informació essencial del que es diu directament en transaccions i gestions bàsiques cara a
cara; per exemple: registrar-se en un hotel, fer compres o inscriure’s en un curs, sempre que es pugui
demanar confirmació del que s’ha dit i es tractin temes de la vida quotidiana.

Comprendre el sentit general i la informació essencial d’allò que es diu en conversacions breus i molt
senzilles en les quals l’alumnat participa, sempre que puguin demanar aclariments o repeticions.
L’interlocutor ha de parlar de forma clara i pausada.
Aquestes conversacions versaran principalment sobre l’àmbit personal i els assumptes quotidians o
d’immediata rellevància pel que fa als interessos de l’alumnat, sempre que es produeixin en condicions
acústiques favorables.
Identificar el tema i comprendre la informació específica molt senzilla d’extractes breus de televisió o
mitjans audiovisuals, quan els comentaris, tractin sobre temes quotidians i relacionats amb el
coneixements que l’alumne té del món, sempre que s’emetin amb claredat, pausadament i no hi hagi
distorsions acústiques.

DESTRESES PRODUCTIVES: expressió oral i expressió escrita
Expressió oral
Presentar davant una audiència un comunicat breu, prèviament assajat; per exemple, per presentar-se a si mateix
o a uns altres.
• Parlar breument d’un mateix i dels aspectes més rellevants de la pròpia experiència, com ara activitats
habituals, el que plau o desplau els que és essencial sobre vivències (experiències) personals i
esdeveniments.
• Prendre part de manera molt bàsica en transaccions i gestions senzilles relacionades amb temes d’informació
personal, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com en la comunicació essencial sobre bens i
serveis quotidians, com ara restaurants o transports, entre d’altres.
• Participar en entrevistes, per exemple de treball, i poder respondre a preguntes bàsiques i directes sobre
aspectes personals Participar en converses breus i molt bàsiques en les quals s’estableix contacte social i
s’intercanvia
informació, com ara salutacions i comiats; agraïments i disculpes; invitacions i respostes; demostracions
d’interès per l’estat dels altres i altres conversacions sobre aspectes personals, assumptes quotidians o
d’immediata necessitat, en les quals s’expressen opinions i sentiments molt senzills, sempre i quan
es compti amb la repetició de les produccions orals o la cooperEn aquestes situacions s’espera que els
alumnes reaccionin de forma adient a les intervencions dels altres.
Escriure notes i anuncis i prendre notes de missatges senzills amb informació, instruccions i indicacions
relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.
• Escriure correspondència personal simple com ara cartes, faxos o correus electrònics, per mostrar agraïment,
disculpar-se o parlar d’un mateix o d’alguna
• persona de l’entorn familiar, així com parlar de les condicions de vida, del treball, dels amics o de les
diversions.
• Fer descripcions molt senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o descriure el que ens plau
o desplau.
• Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per sol·licitar un servei o demanar informació.
• Redactar instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara una recepta o les
indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altres.
• Narrar de forma mot breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències personals del passat,
utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics per articular la narració.
• Omplir formularis, qüestionaris o fitxes que requereixin dades personals, com ara informació sobre
qualificacions laborals, interessos i coneixements, entre d’altres.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC A2

DESTRESES RECEPTIVES: comprensió lectora i comprensió auditiva
Comprensió lectora
.
Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques en rètols, anuncis públics
i cartells, que es troben a la via pública, centres comercials, restaurants, mitjans de
transport o d’altres serveis o llocs públics.
• Comprendre missatges o notes breus que contenen informació, instruccions i indicacions relacionades amb
activitats i situacions de la vida quotidiana.
• Comprendre el contingut de la correspondència personal, com ara cartes, correus electrònics i postals que
inclouen textos breus i senzills sobre qüestions de la vida quotidiana.
• Comprendre el contingut de la correspondència formal breu, que es pot trobar a cartes, correus electrònics
o faxos, entre d’altres, i que versin sobre qüestions pràctiques exposades de forma senzilla.
• Comprendre informació essencial i localitzar informació específica en fullets il·lustrats o a altres materials
informatius d’ús quotidià, com ara prospectes, menús, llistats,
formularis, horaris, plans i pàgines web d’estructura clara i que utilitzin un llenguatge familiar.
• Identificar els punts principals i la informació específica en textos periodístics breus i senzills que descriguin
fets o esdeveniments, que incloguin xifres noms i il·lustracions, i que utilitzin principalment vocabulari d’ús
freqüent, com ara els resums de notícies, entre d’altres.
• Comprendre instruccions sobre aparells d’ús freqüent com ara un telèfon públic un caixer automàtic, etc.
Comprendre amb relativa exactitud un relat o una descripció lineals.

Comprensió auditiva
Identificar i comprendre els punts principals, la informació específica i els detalls rellevants en missatges i
anuncis públics breus, clars i senzills que es produeixen de forma pausada i que contenen instruccions,
indicacions o altres tipus d’informació.
Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles, sempre que es pugui demanar confirmació,
com ara les que tenen lloc a una entitat bancària.
•
•
•
•

Comprendre la informació essencial i els punts principals d’allò que es diu en les converses on l’aprenent
participa, sempre que pugui demanar confirmació del que s’ha dit i que es tractin temes relacionats amb la
vida quotidiana i/o els interessos de l’alumnat.
Comprendre el sentit general i la informació específica de converses que tenen lloc en presència de l’alumne
produïdes amb claredat i ritme pausat, en les quals l’alumne ha de poder identificar un canvi de tema.
Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de missatges enregistrats en un
contestador i de programes de televisió, com ara els butlletins meteorològics o informatius, quan els
comentaris comptin amb el suport d’imatges i les condicions acústiques no dificultin l’audició.
Copsar la línia argumental i els episodis més importants de relats curts.

DESTRESES PRODUCTIVES: expressió oral i expressió escrita

Expressió oral

•
•
•
•
•
•
•

Presentar davant una audiència un comunicat breu, prèviament assajat; per exemple, per presentar-se a si
mateix o a uns altres.
Parlar breument d’un mateix i dels aspectes més rellevants de la pròpia experiència, com ara activitats
habituals, el que plau o desplau els que és essencial sobre vivències (experiències) personals i
esdeveniments.
Prendre part de manera molt bàsica en transaccions i gestions senzilles relacionades amb temes d’informació
personal, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com en la comunicació essencial sobre bens i
serveis quotidians, com ara restaurants o transports, entre d’altres.
Participar en entrevistes, per exemple de treball, i poder respondre a preguntes bàsiques i directes sobre
aspectes personals.
Participar en converses breus i molt bàsiques en les quals s’estableix contacte social i s’intercanvia
informació, com ara salutacions i comiats; agraïments i disculpes; invitacions i respostes; demostracions
d’interès per l’estat dels altres i altres conversacions sobre aspectes personals, assumptes quotidians o
d’immediata necessitat, en les quals s’expressen opinions i sentiments molt senzills, sempre i quan es compti
amb la repetició de les produccions orals o la cooperació dels interlocutors.
En aquestes situacions s’espera que els alumnes reaccionin de forma adient a les intervencions dels altres.

Expressió EscritaEscriure notes i anuncis i prendre notes de missatges senzills amb informació,
instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.
•
•
•
•
•
•
•

Escriure correspondència personal simple com ara cartes, faxos o correus electrònics, per mostrar agraïment,
disculpar-se o parlar d’un mateix o d’alguna
persona de l’entorn familiar, així com parlar de les condicions de vida, del treball, dels amics o de les
diversions.
Fer descripcions molt senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o descriure el que ens plau
o desplau.
Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per sol·licitar un servei o demanar informació.
Redactar instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara una recepta o les
indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altres.
Narrar de forma mot breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències personals del passat,
utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics per articular la narració.
Omplir formularis, qüestionaris o fitxes que requereixin dades personals, com ara informació sobre
qualificacions laborals, interessos i coneixements, entre d’altres.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC A 2

DESTRESES RECEPTIVES: comprensió lectora i comprensió auditiva
Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques en rètols, anuncis públics i cartells, que es troben
a la via pública, centres comercials, restaurants, mitjans de transport o d’altres serveis o llocs públics.
• Comprendre missatges o notes breus que contenen informació, instruccions i indicacions relacionades amb
activitats i situacions de la vida quotidiana.
• Comprendre el contingut de la correspondència personal, com ara cartes, correus electrònics i postals que
inclouen textos breus i senzills sobre qüestions de la vida quotidiana.
• Comprendre el contingut de la correspondència formal breu, que es pot trobar a cartes, correus electrònics
o faxos, entre d’altres, i que versin sobre qüestions pràctiques exposades de forma senzilla.
• Comprendre informació essencial i localitzar informació específica en fullets il·lustrats o a altres materials
informatius d’ús quotidià, com ara prospectes, menús, llistats, formularis, horaris, plans i pàgines web
d’estructura clara i que utilitzin un llenguatge familiar.
• Identificar els punts principals i la informació específica en textos periodístics breus i senzills que descriguin
fets o esdeveniments, que incloguin xifres noms i il·lustracions, i que utilitzin principalment vocabulari d’ús
freqüent, com ara els resums de notícies, entre d’altres.
• Comprendre instruccions sobre aparells d’ús freqüent com ara un telèfon públic un caixer automàtic, etc.
• Comprendre amb relativa exactitud un relat o una descripció lineals.

Comprensió auditiva
•
•
•
•
•
•

Identificar i comprendre els punts principals, la informació específica i els detalls rellevants en missatges i
anuncis públics breus, clars i senzills que es produeixen de forma pausada i que contenen instruccions,
indicacions o altres tipus d’informació.
Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles, sempre que es pugui demanar confirmació,
com ara les que tenen lloc a una entitat bancària.
Comprendre la informació essencial i els punts principals d’allò que es diu en les converses on l’aprenent
participa, sempre que pugui demanar confirmació del que s’ha dit i que es tractin temes relacionats amb la
vida quotidiana i/o els interessos de l’alumnat.
Comprendre el sentit general i la informació específica de converses que tenen lloc en presència de l’alumne
produïdes amb claredat i ritme pausat, en les quals l’alumne ha de poder identificar un canvi de tema.
Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de missatges enregistrats en un
contestador i de programes de televisió, com ara els butlletins meteorològics o informatius, quan els
comentaris comptin amb el suport d’imatges i les condicions acústiques no dificultin l’audició.
Copsar la línia argumental i els episodis més importants de relats curts.

DESTRESES PRODUCTIVES: expressió oral i expressió escrita
Expressió oral
•
•
•
•
•

Fer, davant una audiència, anuncis públics i presentacions breus assajades prèviament que versin sobre
temes habituals, poder donar explicacions sobre opinions, plans o accions i poder respondre a preguntes
breus i senzilles plantejades pels oients.
Narrar històries, experiències o esdeveniments i descriure aspectes quotidians de l’entorn, referits a
persones, llocs, experiències de treball o estudi, objectes i possessions, així com activitats habituals, parlarde
plans, fer comparances o parlar d’allò que plau o desplau, relacionant adequadament els diferents elements.
Saber actuar amb els aspectes més comuns de transaccions i gestions de béns i serveis quotidians, gestions
a centres comercials, botigues, entitats bancàries i restaurants, entre d’altres.
Participar de forma senzilla en entrevistes amb objectius diversos, per exemple de treball, i poder donar
informació o expressar idees sobre qüestions habituals, sempre que es pugui demanar aclariment o repetició.
Participar en converses en les quals s’estableix contacte social; s’intercanvia informació sobre temes senzills
i habituals, com ara el treball o el temps lliure, en les quals es fan oferiments o suggeriments, es donen
instruccions, s’expressen sentiments i opinions, es donen consells, s’expressa acord i desacord, sempre que
de tant en tant es pugui repetir o es torni a proposar el que s’ha dit.

Expressió escrita
Emplenar formularis, qüestionaris i impresos relacionats amb l’activitat quotidiana dels alum
Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills en els quals s’inclouen informació,
instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.
Escriure correspondència personal simple, com ara per mostrar agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o
d’alguna persona de l’entorn familiar, així com parlar de les condicions de vida, del treball, dels amics o de les
diversions.
Fer descripcions senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o descriure el que ens plau o
desplau.
• Escriure correspondència formal senzilla i breu per sol·licitar un servei, demanar informació, demanar
disculpes o donar informació sobre un mateix o el seu entorn.
• Escriure instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara una recepta o les
indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altre
• Narrar de forma breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències personals del passat,
utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics per articular la narració

2.- CONTINGUTS

Encara que els continguts es presenten organitzats en diferents apartats, per aplicar-los a l’ensenyament, haurien
d'integrar-se en un tot significatiu a partir dels objectius específics de cadascuna de les activitats de la llengua,
de manera que l’alumnat els adquireixi a través de les tasques i activitats que es proposen a l’aula.
CONTINGUTS NOCIONALS
Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua i s’assumeixen en l’ensenyament sense fer-ne
esment explícit, ja que són presents en tot procés lingüístic, des de l’expressió o la comprensió de la unitat
lingüística més breu fins a la realització de funcions de la llengua necessàries per portar a terme tasques o
projectes.
Els següents continguts nocionals són aplicables al Nivell Bàsic:
Entitat
•

Expressió de les entitats i referència.
Propietats

•
•

Existència.
Qualitat: qualitats físiques, valoracions i quantitat.

Relacions
•
•
•
•
•

Espai: ubicació absoluta i relativa en l’espai.
Temps: situació absoluta i relativa en el temps.
Estats, activitats, processos, realitzacions: temps, aspecte, modalitat,
Participants i les seves relacions.
Relacions lògiques: conjunció, disjunció, oposició, comparança, condició, causa, finalitat, resultat,
relacions temporals (anterioritat, posterioritat, simultaneïtat).

CONTINGUTS FUNCIONALS
Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del coneixement; l’opinió, la creença i
la conjectura (afirmar, anunciar, assentir, classificar); descriure (educació, treball, persones, caràcter, significat,
experiències) accions i
projectes referits al moment present, al passat i al futur; dissentir, expressar acord i desacord, expressar
desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis, expressargraus de certesa, identificar-se, informar
sobre rutines, hàbits, gustos, plans, decisions; presentar i presentar-se, recordar a algú, rectificar, corregir
informació.

Actes compromisius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i
decisió (expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna
cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna cosa).
Actes directius: funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no alguna cosa,
tant si això és un acte verbal com una acció d’altra índole (aconsellar, alertar, donar instruccions o permís;
demanar alguna cosa, ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió, permís; prohibir o denegar,
proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar).
Actes fàctics i solidaris: funcions o actes de parla que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i
expressar actituds pel que fa als altres (acceptar o declinar una invitació, ajuda o oferiment, agrair, atreure
l’atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se, expressar aprovació, felicitar, interessar-se per algú o alguna
cosa, lamentar, demanar i acceptar disculpes, refusar, saludar i respondre a salutacions).
Actes expressius: funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davant determinades
situacions (expressar alegria, felicitat, estima, simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència,
satisfacció, tristesa i molèstia).

CONTINGUTS SOCIOCULTURALS
Es tindran en compte les àrees següents de la cultura i societat dels països francòfons.
Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars. Horaris i costums relacionats amb el treball. Activitats d’oci.
Festivitats més rellevants.
•
•
•
•
•
•
•
•

Relacions personals: introducció a l’estructura social. Relacions familiars, generacionals i professionals.
Relacions amb diferents grups socials i entre ells.
Condicions de vida: introducció al món laboral. Cobertura dels drets bàsics de la població.
Valors, creences i actituds: valors i creences fonamentals. Tradicions importants.
Característiques bàsiques del sentit de l'humor. Referents culturals i artístics d’ampli espectre.
Llenguatge corporal: gestos i postures. Proximitat i contacte visual.
Convencions socials: convencions i tabús relatius al comportament. Normes de cortesia.
Comportament ritual: celebracions i cerimònies més rellevants.
Geografia bàsica: països més importants de parla francesa i informació sobre les ciutats més significatives.
Incidències geogràfiques que afecten el francès (introducció bàsica a les varietats de llengua).

CONTINGUTS TEMÀTICS
Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits personal i públic
en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil,
documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família, gustos
i preferències, aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències personals).
Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa instal·lacions i útils de
la llar, reparacions), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, la ciutat, el camp), regió i país.

Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball (característiques,
horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball, obligacions familiars i laborals).
Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats intel·lectuals i
artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els instruments musicals.
Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i horaris. El
tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents,
equipatge, problemes més comuns.
Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions, contactes per correu.
Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més comunes i freqüents,
consultes i cures mèdiques.
Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i tasques.
Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors), estris bàsics
(casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs, restaurants, bars, formes de pagament i reclamacions.
Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes menús, locals de
menjars i begudes.
Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, la policia, correus,
telèfons, oficines d’informació turística.
Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les tecnologies de la
informació i comunicació, la premsa, la ràdio.
Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cures del mediambient.
Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

CONTINGUTS LINGÜÍSTICS
Gramàtica textual
Textos i àmbits
La unitat que es pren com a eix de la descripció de les llengües és el text, que és la forma comunicativa lingüística
mínima.
Encara que a l’anàlisi teòric el text pot discriminar-se en unitats tan petites com el fonema o el signe escrit, un
enfocament comunicatiu de l'idioma requereix treballar amb el text de forma real en la qual aquestes i altres
unitats menors es relacionen i, finalment, assoleixen sentit i propòsit.
Tipus de textos
Textos orals i escrits amb suports diversificats, generats en diferents situacions comunicatives i amb diferents
paràmetres contextuals (canal, àmbit d’ús, relació entre els interlocutors i funció del text). Es preveu que els
textos per aquest nivell siguin dels següents tipus:
a) Descripció
b) Diàleg o conversació

c)
d)
e)
f)

Narrativa
Predicció
Argumentació
Instrucció

Àmbits.
Àmbit personal:

a) Textos orals interaccionals i/o adreçats a una audiència: converses de caràcter
col·loquial amb amics,
familiars o companys (cara a cara); missatges per contestador telefònic i per mòbil; salutacions; orientació en
ciutats o altres llocs; narracions i descripcions d’esdeveniments, activitats o hàbits; ordres i instruccions.
b) Textos escrits: notes, cartes i postals; fitxes personals; agenda personal; llistes de la compra;; lletres de
cançons; biografies i autobiografies; targetes d’invitació, dedicatòries, felicitacions d’aniversari, etc.; missatges
de correu electrònic, de mòbil i de xat; ordres i instruccions; narracions d’experiències personals, d’hàbits, de
llocs i d’activitats; descripcions d’animals, persones, llocs i sentiments.

Àmbit públic:
a) Textos orals interaccionals: converses formals en organismes oficials i altres llocs públics (al banc, a la
consulta d’un metge, a un restaurant), enquestes, dramatitzacions i concursos (quizzes).
b) Textos orals adreçats a una audiència: avisos i anuncis emesos per altaveu en un lloc públic (aeroport, estació
de tren, etc.); avisos i anuncis emesos pels mitjans de comunicació, com ara textos publicitaris emesos per
ràdio i televisió, notícies de televisió i ràdio, informació meteorològica, pel·lícules o extractes de pel·lícules,
serials televisius, contes, narracions i cançons, entre d’altres.
c) Textos escrits: premsa escrita, formularis d’organismes oficials i altres institucions públiques; calendaris;
jocs de paraula, qüestionaris i enquestes; horaris, cartells, guies turístiques i d’oci; informació
meteorològica; fullets d’informació general o específica (d’una institució pública, d’instruccions generals,
d’un museu, d’una biblioteca, d’informació mèdica); menús i receptes; bitllets i entrades a esdeveniments
culturals i d’esplai; cartelleres d’espectacles; programacions de ràdio i televisió; horòscops; còmics i
històries amb dibuixos; anuncis breus del diari; publicitat a les revistes, als diaris i a Internet; plànols de
ciutats; etiquetes de productes; llistes de compra; directoris de grans magatzems; pàgines web d’interès
personal.
Àmbit acadèmic.
a) Textos orals interaccionals: converses a classe entre alumnes i professors; observacions sobre el procés
d’avaluació.
b) Textos orals adreçats al públic: exposició breu d’un fet d’interès personal; discursos, presentacions o
conferències sobre temes no especialitzats; explicacions a classe.
c) Textos escrits: llibres de text; qüestionaris, enquestes i reflexions sobre l’aprenentatge, l’aprenentatge
autònom i temes culturals, entre d’altres; exàmens, impresos relacionats amb l’àmbit acadèmic; apunts de
classe; fitxes personals de vocabulari, gramàtica, etc.; diccionaris, gramàtiques i llibres de consulta; entrades
d’enciclopèdies; el Portfoli europeu.
Àmbit professional.

a) Textos orals interaccionals: entrevistes de feina, converses senzilles de tipus formal i converses telefòniques
senzilles.
b) Textos orals adreçats a una audiència: explicacions i instruccions senzilles a la feina.
c) Textos escrits: anuncis breus de feina, descripcions de les activitats professionals, impresos relacionats amb
el món laboral, cartes formals, currículum, cartes de presentació i comunicacions internes (circulars, correu
electrònic, recordatoris), informes senzills.

La Gramàtica del text
El text sempre s’ha de considerar com una unitat que va des del sintagma a l’oració, de l’oració al paràgraf, del
paràgraf al text en conjunt.
En aquest apartat es registren les dues propietats fonamentals del text, és a dir, la seva coherència amb l’entorn
comunicatiu i la seva cohesió interna. Tot contingut lingüístic posterior s’inclou en aquest esquema, ja que els
textos estan conformats per oracions, aquestes per sintagmes (nominal, verbal, etc.) i així successivament, si bé
el resultat no és en absolut producte d’una mera agregació.
Adequació del text.
a) Tipus de textos segons la intenció: informatius, explicatius, persuasius, prescriptius, conatius
(conversacionals).
b) Varietats funcionals o registres.
c) Registre neutre, formal o informal.
d) Tipus i format de textos.
e) Rellevància del contingut per assolir la tasca (funcional i sociocultural).
Coherència textual.
a) El text com a unitat global del contingut:
•
•
•
•
•

Tema: unitat temàtica.
Estructuració del contingut.
Selecció lèxica.
Selecció del contingut rellevant per tal que el text tingui significat.
Esquemes d’interacció i transacció del llenguatge oral (torns de paraula, esquemes en situacions
convencionals, etc.)

b) La referència lingüística al context extralingüístic:
•

Context espai –temporal:
- Referència espacial: ús d’adverbis de lloc, demostratius i expressions espacials.
- Referència temporal: ús dels temps verbals, demostratius, adverbis de temps i expressions temporals.

c) El receptor i la seva interpretació del missatge: coneixement de a qui va adreçat el missatge.
Cohesió textual.
•

Elements prosòdics: entonació, pauses, elements paralingüístics.

•

Elements ortogràfics: la puntuació com a recurs de cohesió.

•

Marcadors de la estructura del discurs:

•

Inici del discurs:
- Introducció del tema.
- Ordre de les paraules.
• Desenvolupament del discurs:
- Manteniment del tema:
Co-referència:
Recursos anafòrics, pronoms personals,
demostratius, possessius.
Recursos de recurrència: pronoms; elements lèxics.
- Expansió temàtica i canvi temàtic:
Marcadors i connectors per:
Introduir una explicació o un nou element.
Mostrar acord i desacord.
Expressar causa o conseqüència.
Expressar condició.
Expressar finalitat.
- Conclusió del discurs:
Procediments de tancament textual i/o recapitulació final.

•

Manteniment i seguiment del discurs oral:
- Prendre, mantenir i cedir el torn de paraula.
- Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment.
- Mots crossa o mots comodí per tal d’omplir els silencis que es produeixen en la producció
oral (diguem-ne, vull dir, etc.).

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ
Criteris generals
• Reconeix els aspectes bàsics que caracteritzen les comunitats de parlants de la llengua objecte d’estudi.
• Identifica, mitjançant estratègies lingüístiques i no-lingüístiques, la informació clau i molt senzilla que ha de
transmetre.
• Pren notes, prepara un dibuix o un mapa o qualsevol suport visual amb la informació necessària que ha de
traslladar als
destinataris i prepara el que ha de dir amb anterioritat.
• Formula preguntes senzilles per assegurar-se de la informació i per comprovar la comprensió o repeteix la
informació per
obtenir la confirmació encara que hagi de recórrer a l’alternança de codi, els gestos i el llenguatge no verbal.
FRANCÈS
NIVELL A1
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
I. L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS (IN/EXISTENCIA, QUALITAT (INTRINSECA I VALORATIVA) I
QUANTITAT (NOMBRE, QUANTITAT I GRAU)
1. L'entitat.
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE
COPRODUCCIÓ DE TEXTOS
TEXTOS
Substantius
- Classes
Noms propis de persona, de lloc
Noms propis de persona, de lloc
Col·lectius: les gens Concordança en
plural

- Flexió de gènere

Cas general (-ø/-e) i casos particulars
-er/-ère, -ien/-ienne, -en,-nne/, -eur/euse, -eur/-trice, -on/-onne)
Cas particular sobre el mateix radical
(fils/fille)
Flexió invariable
(journaliste/secrétaire/élève/médecin)
Substantius independents:
garçon/fille, homme /femme

- Flexió de nombre

Cas general (-ø / -s)
Formes invariables: substantius
acabats en -s,-x, -z.

Articles

Demostratius

Definits (general): ús
individualitzador i díctic, ús amb
topònims d'alguns països i ciutats
Indefinits
Partitius: cas general i particular en
frase negativa.
Oposició c’est / il est

Formes simples

Cas general (-ø/-e) i casos particulars
-er/-ère, -ien/-ienne, -en,-nne/, -eur/euse, -eur/-trice, -on/-onne)
Cas particular sobre el mateix radical
(fils/fille)
Flexió
invariable
(journaliste/secrétaire/élève/
médecin)
Substantius
independents:
garçon/fille, homme /femme
Substantius invariables: médecin
Altres casos particulars sobre el
mateix
radical
(roi/reine,
neveu/nièce...)
professeur/professeure (francofonia)
Cas general (-ø / -s)
Formes invariables: substantius
acabats en -s,-x, -z.
Casos particulars (-al/-aux, -eu/-eux,
-ail/-aux)
Substantius independents (œil/yeux)
Substantius invariables (parents)
Definits (general): ús individualitzador
i díctic, ús amb topònims d'alguns
països i ciutats
Indefinits
Partitius: cas general i particular en
frase negativa.
Oposició c’est / il est
Omissió de l'article definit amb avoir
(avoir froid, avoir faim...)
Aposició unida al substantiu (mon ami
Pierre) i separada del substantiu
(Jean, mon voisin...)
Formes simples

Pronoms personals i impersonals

Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i
on

Pronoms personals forts

Tònics d’insistència (Moi, je parle
français) i en complements i adjunts
amb preposició: avec elle, derrière
moi...

Oposició c’est / il est
Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i on
En expressions impersonals: il fait
froid, elles se lavent...
Tònics d’insistència (Moi, je parle
français) i en complements i adjunts
amb preposició: avec elle, derrière
moi...

Il est (en present)
Il y a

Il est (en present)
Il y a

Gènere i nombre
son / leur

Gènere i nombre
son / leur
Casos particulars: mon,ton,son +
substantiu femení (mon amie) i
mon,ton,son + adjectiu
(beau,
nouveau, vieux / bel, nouvel, vieil) +
substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à
la tête

Numerals cardinals i ordinals
Indefinit variable (tout)
Indefinits invariables (peu de,
beaucoup de, quelques, tout, assez
de, trop de, quelqu’un, quelque
chose, plusieurs...)

Numerals cardinals i ordinals
Indefinit variable (tout)
Indefinits invariables (peu de,
beaucoup de, quelques, tout, assez
de, trop de, quelqu’un, quelque
chose, plusieurs...)

2. L'existència.
Verbs
3. La pertinença.
Possessius

4. La quantitat.
Quantificadors

5. La qualitat.
Adjectius
- Flexió de gènere

- Flexió de nombre

De polaritat negativa: personne, rien
Exclamatius (quel, combien de)
Pronom substitut de quantitats en
(j’en veux deux)

De polaritat negativa: personne, rien
Exclamatius (quel, combien de)
Pronom substitut de quantitats en
(j’en veux deux)
Interrogatius (combien de)

Cas general (-e) i casos particulars er/-ère, -ien/-ienne, -en,-nne/, -eur/euse, -eur/-trice, -on/-onne, -el/ -elle, t/-tte, -s/sse, -f/-ve, -s,-c/-che)
Cas particular sobre el mateix radical
(fou/folle, roux/rousse, vieux/vieille,
beau/belle, nouveau/nouvelle)
Flexió invariable (facile/ difficile)
Concordança dels adjectius de
nacionalitat
Cas general (-ø / -s)
Casos particulars (-al/-aux)

Cas general (-e) i casos particulars er/-ère, -ien/-ienne, -en,-nne/, -eur/euse, -eur/-trice, -on/-onne, -el/ -elle,
-t/-tte, -s/sse, -f/-ve, -s,-c/-che)
Cas particular sobre el mateix radical
(fou/folle, roux/rousse, vieux/vieille,
beau/belle, nouveau/nouvelle)
Flexió invariable (facile/ difficile)
Concordança dels adjectius de
nacionalitat
Cas general (-ø / -s)
Casos particulars (-al/-aux, -eu, eau/-eux, -ail/-aux)
formes invariables (heureux)
Concordança dels adjectius de color

6. El grau.
Comparatius

Formes comparatives de l’adjectiu
(plus, grand, moins grand, aussi
grand)
Cas irregular: meilleur, mieux
Quantitatius
très, trop
très, trop
II. L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS (UBICACIÓ, POSICIÓ, MOVIMENT, ORIGEN, DIRECCIÓ,
DESTINACIÓ, DISTÀNCIA I DISPOSICIÓ).
Adverbis de lloc:
Els més freqüents: ici, là, devant, Els més freqüents: ici, là, devant,
derrière, près, loin, au milieu , au derrière, près, loin, au milieu , au
nord, à droite, au-dessus, en haut, en nord, à droite, au-dessus, en haut, en
bas...
bas...
Preposicions de lloc:
à + ville
à + ville
Les més freqüents : à, au, dans,
Les més freqüents : à, au, dans, chez,
chez, sous, sur
sous, sur
au(x) / en + pays
vers, par, jusqu’à
Locucions preposicionals comuns à côté de, en face de, près de...
à côté de, en face de, près de...
Pronom adverbial
y (J’y vais, Allons-y)
y (J’y vais, Allons-y)
La localització espacial amb oració
La localització espacial amb oració
impersonal il y a
impersonal il y a
III. EL TEMPS
1. Ubicació temporal absoluta.
Hores, parts del dia, mesos, Hores, parts del dia, mesos,
estacions, anys.
estacions, anys.
Preposicions de temps
à, en
à, en
2. Ubicació temporal relativa.
Adverbis de temps: aujourd’hui, Adverbis de temps: aujourd’hui,
maintenant, ce matin, demain, tard, maintenant, ce matin, demain, tard,
tôt, avant, tout de suite, en retard, tôt, avant, tout de suite, en retard,
comme d’habitude...
comme d’habitude...
3. Ubicació temporal: durada.

SN amb expressions temporals: deux
ans, cinq minutes...

4. Freqüència.

Preposicions chaque, pendant
Adjectiu indefinit
tout (toute la
journée)
Adverbis i locucions de freqüència:
souvent, toujours, jamais

5. Relacions temporals
(seqüència, anterioritat,
posterioritat, simultaneïtat).

SN amb expressions. temporals:
deux ans, cinq minutes...
Pendant les vacances, il y a un an, ça
fait deux ans, dans une minute,
depuis 12 ans.
Preposicions chaque, pendant
Adjectiu indefinit
tout (toute la
journée )
Adverbis i locucions de freqüència:
souvent, toujours, jamais

Adverbis:
Temps verbals:
- Expressió del present:

maintenant, avant, après

maintenant, avant, après

Present d’indicatiu

- Expressió del passat:

Passé recent Venir de + infinitiu,
pretèrit perfet compost “passé
composé”

- Expressió del futur:

Present d’indicatiu i futur pròxim
(aller + infinitiu)

Present d'indicatiu i présent
progressif ou continu être en train de
+ infinitiu
Imperatiu (reconeixement)
Passé recent Venir de + infinitiu,
pretèrit, pretèrit perfet compost
“passé composé”
Imperfet d’indicatiu (reconeixement)
Present d’indicatiu i futur pròxim
(aller + infinitiu)
Futur d’indicatiu

IV. L'ASPECTE
1. Puntual:
2. Imperfectiu (progressiu, continu i
habitual). Mitjançant:

3. Perífrasis aspectuals
V. LA MODALITAT
1. Factualitat
2. Capacitat:
3. Necessitat:
4. Possibilitat:
5. Probabilitat:
6. Intenció
7. Permís:
8. Obligació:
9. Prohibició:
VI. EL MODE
Adverbis i locucions adverbials

Preposicions

Verbs en present d'indicatiu
Verbs en present d'indicatiu, “passé
composé”

Verbs en present d'indicatiu
Verbs en present d'indicatiu, “passé
composé”

Expressions verbals com (a) aller +
infinitiu, devoir + infinitiu, venir de,
être en train de

Expressions verbals com (a) aller +
infinitiu, devoir + infinitiu, venir de
Expressions verbals com (a) aller +
infinitiu, devoir + infinitiu, venir de,
être en train de

Present d’indicatiu
pouvoir, savoir + infinitiu
devoir + infinitiu
pouvoir + infinitiu
Adverbis i locucions adverbials
modals: peut-être
vouloir + infinitiu i condicional de
cortesia (je voudrais)
pouvoir + infinitiu
devoir + infinitiu i verbs en mode
imperatiu
ne pas pouvoir, devoir, il ne faut pas,
il est interdit de + infinitiu, imperatiu
negatiu.

Present d’indicatiu
pouvoir, savoir + infinitiu
devoir + infinitiu
pouvoir + infinitiu
Adverbis i locucions adverbials
modals: peut-être
vouloir + infinitiu i condicional de
cortesia (je voudrais)
pouvoir + infinitiu
devoir + infinitiu i verbs en mode
imperatiu
ne pas pouvoir, devoir, il ne faut pas,
il est interdit de + infinitiu, imperatiu
negatiu.

De manera: formes simples (bien,
mal, gratis, peu à peu
De grau (peu, assez, beaucoup,
trop...)

De manera: formes simples (bien,
mal, gratis, peu à peu
De grau (peu, assez, beaucoup,
trop...)

À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)

À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)

Adjectius

Usos adverbials de l'adjectiu (parler Usos adverbials de l'adjectiu (parler
fort, travailler dur, coûter cher...)
fort, travailler dur, coûter cher...)
VII. ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I REALITZACIONS
1. Estructura dels predicats
L’ordre dels elements de una frase
L’ordre dels elements de una frase
verbals
(SVO)
(SVO)
2. Estructura dels predicats no
Oracions amb predicat nominal:
Oracions amb predicat nominal:
verbals
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très
grand)
grand)

3. Conjugacions verbals en mode
indicatiu

Concordança subjecte-atribut
(gènere i nombre)
Classes: verbs regulars en er
Present d’indicatiu: verbs regulars, els
verbs més irregulars aller, avoir, être,
faire et dire i els verbs irregulars més
usuals: connaître, , savoir, finir, partir,

Concordança subjecte-atribut
(gènere i nombre)
Classes: verbs regulars en er
Present d’indicatiu: verbs regulars i
verbs irregulars més usuals: aller,
avoir, comprendre, connaître, devoir,

prendre,comprendre, sortir, venir,
mettre i els verbs modals
(pouvoir,devoir, vouloir)
Present d’indicatiu amb valor de futur

dire, être, faire, finir, partir, pouvoir,
prendre, savoir, sortir, venir, vouloir.
Present d’indicatiu amb valor de futur
Verbs regulars amb canvis
ortogràfics en el radical (-cer, -ger, l /
ll,)
Alguns verbs en ir i dre

VIII. L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I L'EXCLAMACIÓ
1. L’oració declarativa (afirmativa i Ordre invariable dels elements (SVO)
negativa)
Oració simple: ordre dels elements en
forma negativa i la seva posició (je ne
veux pas)
Ordre dels elements en forma
negativa i la seva posició en els temps
compostos com “passé composé” (je
n’ai pas mangé) i els temps
perifràstics ( je ne vais pas aller)
Formes el·líptiques com (a) oui, si,
moi aussi

2. L’oració interrogativa

Mitjançant l’entonació: Qui? Vous
prenez quoi? Vous voulez du pain?
(Est-ce que +) oració declarativa amb
locució interrogativa: “Est-ce que
vous partez?”
Elements interrogatius (qui, qu’est-ce
que, quel, quand, où, comment,
pourquoi) en posició inicial

3. L’oració exclamativa

Amb marques exclamatives: C’est
bon! N’est-ce pas!
Amb element exclamatiu en posició
inicial: Comme c’est beau! Quel
phénomène!
amb
formes
el·líptiques
i
interjeccions: Désolé! Félicitations!
Oui! Non! Si!
Amb verb imperatiu: Entrez!

IX. RELACIONS LÒGIQUES
1. Coordinació:
2. Disjunció:
3. Oposició:
4. Comparació:
5. Causa:
6. Conseqüència:
7. Temporal:

Coordinació amb et
Coordinació disjuntiva amb ou
Coordinació d’oposició amb mais
Construccions comparatives amb
comme
Subordinació causal amb parce
que/qu´
Coordinació de conseqüència amb et,
alors
Subordinació temporal amb quand,
pendant que

Ordre invariable dels elements (SVO)
Oració simple: ordre dels elements en
forma negativa i la seva posició (je ne
veux pas)
Ordre dels elements en forma
negativa i la seva posició en “passé
composé” (je n’ai pas mangé)
Formes el·líptiques com (a) oui, si,
moi aussi, tout à fait, pas du tout, moi
non plus.
Oracions negatives amb jamais, plus,
ni.
Mitjançant l’entonació: Qui? Vous
prenez quoi? Vous voulez du pain?
(Est-ce que +) oració declarativa amb
locució interrogativa: “Est-ce que
vous partez?”
Elements interrogatius (qui, qu’est-ce
que, quel, quand, où, comment,
pourquoi) en posició inicial.
“Pourriez-vous?”
qui /que /qu´(invariables)
Amb marques exclamatives: C’est
bon! N’est-ce pas!
Amb element exclamatiu en posició
inicial: Comme c’est beau! Quel
phénomène!
amb
formes
el·líptiques
i
interjeccions: Désolé! Félicitations!
Oui! Non! Si!
Amb verb imperatiu: Entrez!
Coordinació amb et
Coordinació disjuntiva amb ou
Coordinació d’oposició amb mais, au
contraire
Construccions comparatives amb
comme
Subordinació causal amb parce
que/qu´
Coordinació de conseqüència amb et,
alors
Subordinació temporal amb quand,
pendant que

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

El sistema d’escriptura: alfabet, sigles (SMIC, SAMU,
HLM, SDF...) i abreviatures (tractaments M./Mme.,
abreviatures comuns: etc., ex., diccionaris , ordinals:
XXe, 2e/2ème, 1er ).

El sistema d’escriptura: alfabet, sigles (SMIC, SAMU,
HLM, SDF...) i abreviatures (tractaments M./Mme.,
abreviatures comuns: etc., ex., diccionaris , ordinals:
XXe, 2e/2ème, 1er) .

Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters
simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o triples simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o triples
(ai, au, sc, ss, am, an ,en, mm, mn, nn, ph, pp, eau...).
(ai, au, sc, ss, am, an ,en, mm, mn, nn, ph, pp, eau...).
Majúscules en l’organització textual, el nombre (propi i Majúscules en l’organització textual, el nombre (propi i
de la nacionalitat).
de la nacionalitat).
Signes ortogràfics:
- Signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe),
la c trencada (ç), l’apòstrof, la dièresis, el guió.
- Signes de puntuació.

Signes ortogràfics:
- Signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe),
la c trencada (ç), l’apòstrof, la dièresis, el guió.
- Signes de puntuació.

Divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica. Divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica.
Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior.
Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior.
L’elisió.

L’elisió.

Pronunciació i ortografia:

Pronunciació i ortografia:

- le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e) - le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e)
étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
- Oposició de vocals nasals i vocals orals: bon/bonne, - Oposició de vocals nasals i vocals orals: bon/bonne,
copain/copine, prend/prennent, un/une, italien/italienne
copain/copine, prend/prennent, un/une, italien/italienne
- Oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son)
- Oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son)
- Oposició de la “e” (appelons/appelle, le/les, de/des, - Oposició de la “e” (appelons/appelle, le/les, de/des,
ce/ces, te/tes...)
ce/ces, te/tes..., peur/père)
- Oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu)
- Oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils
s’entendent)

- Oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils
s’entendent), /ʃ/ i /ʒ/ (bouche/bouge), /j/ i /ʒ/ (voyage)

- Pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix,)

- Pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix, œuf/
œufs, os/os...)

- Liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic
- Liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic
- Pronunciació i ortografia de paraules estrangeres d’ús
freqüent (foot, stress, week-end...)
- Signe gràfic amb valor variable w
- Grafia œ .
- Diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent
(plus, fils)
- Casos vocàlics particulars: femme, eu, currículum
- Homòfons:
ces/ses/c’est; quel(s)/quelle(s); il/ils; ais/ait/aient

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

El sistema vocàlic del francès:
Sons i fonemes vocàlics:
Orals:
- Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (bébé, parler, nez, pied / je, elles
vendent, faisons, monsieur / planète, conquête, Noël,
peine, chaîne, semaine )
- Oposició [o] / [ɔ] (boulot, sauver, peau,chômage, os /
métropole, alcool, mèdium, rhum)

El sistema vocàlic del francès:
Sons i fonemes vocàlics:
Orals:
- Oposició [i] / [u] / [y] (biologiques / trouver / rue)
Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (bébé, parler, nez, pied / je, elles
vendent, faisons, monsieur / planète, conquête, Noël,
peine, chaîne, semaine )
- Oposició [o] / [ɔ] (boulot, sauver, peau,chômage, os /
métropole, alcool, mèdium, rhum)

Nasals: introducció [ɛ]̃ (pain), [ɑ̃] (temps), [ɔ̃] (pont)
- Articulació [ɛ] / [ɛ]̃
- Articulació [a] / [ɑ̃]
- Articulació [o] / [ɔ]̃

Nasals:
- Discriminació [a] / [ɛ]̃
- Discriminació [ɛ] / [ɛ]̃
- Discriminació [a] / [ɑ̃]
- Discriminació [ɛ]̃ / [ɑ̃]
- Discriminació [ɔ̃] / [ɑ̃]

Semivocal:
- Combinacions amb yod [j] (mien, lieu, payer…)

Semivocal:
- Combinacions amb yod [j] (mien, lieu, payer…)

La caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final d'una La caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final d'una
paraula.
paraula.
La correspondència fonema/grafia
Sons i fonemes consonàntics:
- Discriminació entre orals i nasals.
- Discriminació entre sords i sonors.

La correspondència fonema/grafia
Sons i fonemes consonàntics.
- Discriminació entre orals i nasals.
- Discriminació entre sords i sonors.

- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- Oposició [s] / [z] (savoir/ naissance, stress, ciel, façon,
soixante, collection, patient, partiel, impartial / colza, jazz,
zut, rose, sixième)
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma / manger,
soja, mangeons)

- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- Oposició [s] / [z] (savoir/ naissance, stress, ciel, façon,
soixante, collection, patient, partiel, impartial / colza, jazz,
zut, rose, sixième)
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma / manger,
soja, mangeons)

- Consonants finals i la seva pronunciació.

- Consonants finals i la seva pronunciació.

Processos fonològics.

Processos fonològics.

La liaison:
Cas general:
- la liaison obligatòria (preposició o adverbi +
pronom/nom/adjectiu: dans une maison)
- la liaison facultativa (després de quaselvol forma verbal:
je suis allé)
- la liaison prohibida (després de ils, elles, on en una
interrogació tipus inversió: vont-elles arriver?)
Pronunciació de -s i -x com [z]; de -d com [t]; i de -f com
[v].

La liaison:
Cas general:
- la liaison obligatòria (preposició o adverbi +
pronom/nom/adjectiu: dans une maison)
- la liaison facultativa (després de quaselvol forma verbal:
je suis allé)
- la liaison prohibida (després de ils, elles, on en una
interrogació tipus inversió: vont-elles arriver?)
Pronunciació de -s i -x com [z]; de -d com [t]; i de -f com
[v].

L'elisió obligatòria:
- Monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
- Casos particulars (au/à l', du/ de l')

L'elisió obligatòria:
- Monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
- Casos particulars (au/à l', du/ de l')

- Modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet, - Modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet,
ma/mon, beau/bel…)
ma/mon, beau/bel…)
El ritme i la síl·laba accentuada:
- L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat).

El ritme i la síl·laba accentuada:
- L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat).

- La prosòdia sil·làbica.

- La prosòdia sil·làbica.

La frase i l'entonació:
La frase i l'entonació:
- Les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa, - Les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa,
exclamativa i/o imperativa.
exclamativa i/o imperativa.
Discriminació present de l’indicatiu / passé composé
(je parle / j’ai parlé)

FRANCÈS
NIVELL A2

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
I. L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS (IN/EXISTENCIA, QUALITAT (INTRINSECA I VALORATIVA) I
QUANTITAT (NOMBRE, QUANTITAT I GRAU)
1. L'entitat.
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE
COPRODUCCIÓ DE TEXTOS
TEXTOS
Substantius
- Classes
Noms comuns d’us freqüent (comptables i Noms comuns d’ús freqüent (comptables i
incomptables) i propis de persona (noms i incomptables) i propis de persona (noms i
llinatges, tractaments), de lloc (països, ciutats, llinatges, tractaments), de lloc (països,
localitats)
ciutats, localitats)
Col·lectius: les gens, les média. Concordança Col·lectius: les gens, les média.
en plural
Concordança en plural
Nominalitzacions amb sufixos de verbs :
Nominalitzacions amb sufixos de verbs :
-age : mariage, -ement : lancement,
-age : mariage, -ement : lancement,
-tion : destruction i adjectius : -té ou
-tion : destruction i adjectius : -té ou
-ité : bonté, -eur : pâleur
-ité : bonté, -eur : pâleur

- Flexió de
gènere

Estrangerismes d’us freqüent : mezzanine,
week-end, foot, parking, bar/ noves
tecnologies : post, chat, site cybercafé mitjans
de comunicació : média, magazine, interview,
buzz, scoop
Revisió gènere amb oposició (regular/irregular)
i sense oposició

Estrangerismes d’us freqüent : mezzanine,
week-end, foot, parking, bar/ noves
tecnologies : post, chat, site cybercafé
mitjans de comunicació : média, magazine,
interview, buzz, scoop
Revisió
gènere
amb
oposició
(regular/irregular) i sense oposició

Cas general (-ø/-e) i casos particulars -er/-ère, ien/-ienne, -en/-nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, on/-onne, -f/-ve,-el/-elle,-t/-tte, -s/-sse,), -g/-gue,
beau/belle roux/rousse, blanc/blanche

Cas general (-ø/-e) i casos particulars -er/ère, -ien/-ienne, -en,-nne/, -eur/-euse, -eur/trice, -on/-onne) -f/-ve,-el/-elle,-t/-tte, -s/sse,), -g/-gue, beau/belle

Cas particular sobre el mateix radical (fils/fille)
flexió invariable (journaliste/secrétaire/élève)
Substantius independents: garçon/fille,
homme /femme
Substantius invariables: médecin
Altres casos particulars sobre el mateix radical
(roi/reine, neveu/nièce...)
Professeur/professeure (francofonia)

Cas particular sobre el mateix radical
(fils/fille)
flexió invariable (journaliste/secrétaire/élève)
Substantius independents: garçon/fille,
homme /femme
Substantius invariables: médecin
Altres casos particulars sobre el mateix
radical (roi/reine, neveu/nièce...)

- Flexió de
nombre

Revisió nombre amb oposició (regular/irregular)
i sense oposició
Cas general (-ø / -s)
Formes invariables: substantius acabats en -s,x, -z
Casos particulars (-al/-aux, -eu/-eux, -ail/-aux)

Articles

Substantius independents (œil/yeux) i
Substantius invariables (parents)
Definits (general): ús individualitzador i díctic,
ús amb topònims d'alguns països i ciutats
Indefinits
Partitius: cas general i particular en frase
negativa. Contracció i elisió
Oposició c’est / il est
Omissió de l'article definit amb avoir (avoir froid,
avoir faim, le lundi/lundi...)
Substitució de des per a de en frases negatives
beaucoup d’amis, pas d’amis.

Demostratius

Aposició unida al substantiu (mon ami Pierre) i
separada del substantiu (Jean, mon voisin...)
Formes simples
Formes amb partícules de reforçament -ci /-là

Professeur/professeure (francofonia)
Revisió
nombre
amb
oposició
(regular/irregular) i sense oposició
Cas general (-ø / -s)
Formes invariables: substantius acabats en s,-x, -z
Casos particulars (-al/-aux, -eu/-eux, -ail/aux)
Substantius independents (œil/yeux) i
Substantius invariables (parents)
Definits (general): ús individualitzador i
díctic, ús amb topònims d'alguns països i
ciutats
Indefinits
Partitius: cas general i particular en frase
negativa. Contracció i elisió
Oposició c’est / il est
Omissió de l'article definit amb avoir (avoir
froid, avoir faim, le lundi/lundi..)
Substitució de des per a de en frases
negatives beaucoup d’amis, pas d’amis.
El cas del verb être: ce ne sont pas des amis.
Aposició unida al substantiu (mon ami Pierre)
i separada del substantiu (Jean, mon
voisin...)
Formes simples
Formes amb partícules reforçament de -ci /là

Oposició c’est /il est
Oposició c’est /il est

Pronoms
personals i
impersonals

Pronoms
personals forts
Pronoms
relatius

Funció sujet
Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i, on
(Concordança entre on
i el verb). En
expressions impersonals: il fait froid, il faut, il est
interdit de, elles se lavent, il y a, ça fait …

Pronoms demostratius (celui de, celui que,
cela, ce que, ce qui)
Funció sujet
Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i, on
(Concordança entre on i el verb). En
expressions impersonals: il fait froid, il faut, il
est interdit de, elles se lavent, il y a, ça fait…

Els tres valors del ON (nous, ils, quelqu’un)

Els tres valors del ON (nous, ils, quelqu’un)

Funció OD
Le, la, les
Funció OI
Lui, leur

Funció OD
Le, la, les
Funció OI
Lui, leur

Tònics d’insistència (Moi, je parle français) i en
complements i adjunts amb preposició: avec
elle, derrière moi…
Formes invariables (qui, que, où)
Formes variables: lequel, laquelle, lesquels,
lesquelles

Els doble pronoms
Tònics d’insistència (Moi, je parle français) i
en complements i adjunts amb preposició:
avec elle, derrière moi…
Formes invariables (qui, que, où, dont)
Formes variables: lequel, laquelle, lesquels,
lesquelles

Interrogació en posició inicial: lequel, qui, que

Interrogació en posició inicial: lequel, qui, que
Interrogació amb preposicions: Avec qui?

Interrogació amb preposicions: Avec qui?
2. L'existència.
Verbs

Il est (en present, pretèrit imperfet i preterit
perfect simple, futur)

Il est (en present, pretèrit imperfet i preterit
perfet simple, futur, condicional)

3. La
pertinença.
Possessius

4. La quantitat
Quantificadors

5. La qualitat
Adjectius

- Flexió
gènere

de

- Flexió de
nombre

6. El grau
Comparatius

Il y a (en present, pretèrit imperfet i preterit
perfect simple, futur)

Il y a (en present, pretèrit imperfet i preterit
perfet simple, futur, condicional)

Adjectius (revisió)
Gènere i nombre
son / leur
Casos particulars: mon,ton,son + substantiu
femení (mon amie) i mon,ton,son + adjectiu
(beau, nouveau, vieux , fou/ bel, nouvel, vieil, fol)
+ substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à la tête

Adjectius (revisió)
Gènere i nombre
son / leur
Casos particulars: mon,ton,son + substantiu
femení (mon amie) i mon,ton,son + adjectiu
(beau, nouveau, vieux, fou / bel, nouvel, vieil,
fol) + substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à la tête
Pronoms (le mien, let tien, la sienne, la leur...)

Numerals cardinals i ordinals
Indefinit variable (tout)

Numerals cardinals i ordinals
Indefinit variable (tout)

Indefinits (tout, toute, tous, toutes)
Indefinits invariables (peu de, beaucoup de,
quelques, tout, assez de, trop de, quelqu’un,
quelque chose, plusieurs...)
De polaritat negativa: personne, rien
Exclamatius (quel)
Pronombre substitut de quantitats en (J’en veux
deux)
Interrogatius (combien de)
Concordança de vingt, cent i mille
Indefinits variables en gènere (quelques-uns,
même) i invariables (plusieurs, n’importe qui,
tout)

Indefinits (tout, toute, tous, toutes)
Indefinits invariables (peu de, beaucoup de,
quelques, tout, assez de, trop de, quelqu’un,
quelque chose, plusieurs...)
De polaritat negativa: personne, rien
Exclamatius (quel)
Pronombre substitut de quantitats en (J’en
veux deux)
Interrogatius (combien de)
Concordança de vingt, cent i mille
Indefinits variables en gènere (quelques-uns,
même) i invariables (plusieurs, n’importe qui,
tout)

Adverbis i locucions adverbials (revisió): aussi,
autant, , tellement, de plus en plus

Adverbis i locucions adverbials (revisió):
aussi, autant, tellement, de plus en plus,
parfois, souvent, rarement

Posició:
- amb colors: un chat noir
- amb formes: une table ronde
- amb nacionalitats: une étudiante japonaise
- amb participi present: une histoire amusante
- monosil·làbics (anteposició en general): jeune,
vieux, bon, petit, gros, grand.
- Polisil·làbics (postposició en general): un jeu
dangereux
(Revisió i ampliació) Cas general (-e) i casos
particulars -er/-ère, -ien/-ienne, -en,-nne/, -eur/euse, -eur/-trice, -on/-onne, -el/ -elle, -t/-tte, s/sse, -f/-ve, -s,-c/-che)
Cas particular sobre el mateix radical (fou/folle,
roux/rousse, vieux/vieille, beau/belle)
Flexió invariable (facile/ difficile)
Concordança dels adjectius de nacionalitat

Posició
- amb colors: un chat noir
- amb formes: une table ronde
- amb nacionalitats: une étudiante japonaise
- amb participi present: une histoire amusante
- monosil·làbics (anteposició en general):
jeune, vieux, bon, petit, gros, grand.
- Polisil·làbics (postposició en general): un
jeu dangereux
(Revisió i ampliació) Cas general (-e) i casos
particulars -er/-ère, -ien/-ienne, -en,-nne/, eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne, -el/ -elle, -t/tte, -s/sse, -f/-ve, -s,-c/-che)
Cas particular sobre el mateix radical
(fou/folle,
roux/rousse,
vieux/vieille,
beau/belle)
Flexió invariable (facile/ difficile)
Concordança dels adjectius de nacionalitat
Cas general (-ø / -s)
Casos particulars (-al/-aux, -eu, -eau/-eux, ail/-aux)
formes invariables (heureux)
Concordança dels adjectius de color
Adjectius de color invariables : marron,
orange

Cas general (-ø / -s)
Casos particulars (-al/-aux, -eu, -eau/-eux, -ail/aux)
formes invariables (heureux)
Concordança dels adjectius de color
Adjectius de color invariables : marron, orange
Formes comparatives de l’adjectiu (plus, grand,
moins grand, aussi grand)

Formes comparatives de l’adjectiu (plus,
grand, moins grand, aussi grand)

Formes comparatives del substantiu: inferioritat
(moins de), superioritat (plus de), igualtat
(autant de)
Superlatius

Formes comparatives del substantiu:
inferioritat (moins de), superioritat (plus de),
igualtat (autant de)
Cas irregular meilleur, mieux

Quantitatius
très, trop
très, trop
II. L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS (UBICACIÓ, POSICIÓ, MOVIMENT, ORIGEN, DIRECCIÓ,
DESTINACIÓ, DISTÀNCIA I DISPOSICIÓ).
Adverbis de lloc Els més freqüents: ici, là, devant, derrière, près, Els més freqüents: ici, là, devant, derrière,
loin, au milieu, au nord, à droite, au-dessus, en près, loin, au milieu , au nord, à droite, auhaut, en bas...
dessús, en haut, en bas, là-bas...
Partout
Preposicions de à + ciutat
à + ciutat
lloc
de + ciutat
de + ciutat

Locucions
preposicionals
comuns
Pronom
adverbial

Les més freqüents :à, au, dans, chez, sous, sur,
près de, à proximité de

Les més freqüents :à, au, dans, chez, sous,
sur, au bord de

au(x) / en + país

au(x) / en + país

vers, par, jusqu’à

vers, par, jusqu’à

Articles contractes

Articles contractes

Elements interrogatius amb preposició: par où
à côté de, en face de, près de...

Elements interrogatius amb preposició: par
où
à côté de, en face de, près de...

y (J’y vais, Allons-y)
en (J’en viens)

y (J’y vais, Allons-y)
en (J’en viens)

La localització espacial amb oració impersonal il
y a (present, pretérit perfect compost, futur)

La localització espacial amb oració
impersonal il y a (present, pretérit perfect
compost, futur, condicional)

Funció OI
Pronoms en (per substituir un complement de
verb amb de)/ y (per substituir un complement
de verb amb à)
III. EL TEMPS
1. Ubicació
temporal
absoluta
Preposicions de
temps
2. Ubicació
temporal
relativa

3. Ubicació
temporal:
durada.

4. Freqüència

Funció OI
Pronoms en (per substituir un complement de
verb amb de)/ y (per substituir un
complement de verb amb à)

Hores, parts del dia, mesos, estacions, anys

Hores, parts del dia, mesos, estacions, anys

à, en

à, en

Adverbis de temps: aujourd’hui, maintenant, ce
matin, demain, tard, tôt, avant, tout de suite, en
retard, comme d’habitude

après que
Adverbis de temps: aujourd’hui, maintenant,
ce matin, demain, tard, tôt, avant, tout de
suite, en retard, comme d’habitude...

Adverbis de temps i locucions adverbials:
autrefois, auparavant, encore, souvent
SN amb expressions. temporals: deux ans, cinq
minutes...
Pendant les vacances, il y a un an, ça fait deux
ans, dans une minute, depuis 12 ans.

Adverbis de temps i locucions adverbials:
autrefois, auparavant, encore, souvent
SN amb expressions temporals: deux ans,
cinq minutes...
Pendant les vacances, il y a un an, ça fait
deux ans, dans une minute, depuis 12 ans.

Longtemps
Preposicions chaque, pendant

Longtemps
Preposicions chaque, pendant

5. Relacions
temporals
(seqüència,
anterioritat,
posterioritat,
simultaneïtat)
Adverbis
Temps verbals
- Expressió del
present

- Expressió del
passat

Pronom tout (toute la journée)
Adverbis i locucions de freqüència: souvent,
toujours, jamais
Pendant que

Pronom tout (toute la journée)
Adverbis i locucions de freqüència: souvent,
toujours, jamais
Pendant que
Gerundi

maintenant, avant, après

maintenant, avant, après

Present d'indicatiu (revisió), (regulars-revisió- i
irregulars (-ir, -re, -oir) casos de canvi en el
radical – cer, -ger, -yer i assoliment dels verbs
irregulars i présent progressif ou continu être en
train de + infinitiu
Imperatiu
Passé recent venir de + infinitiu, pretèrit perfet
compost “passé composé” (revisió), Pretèrit
Imperfet d’indicatiu

Present d'indicatiu (revisió), casos de canvi
en el radical – cer, -ger, -yer i assoliment dels
verbs irregulars i présent progressif ou
continu être en train de + infinitiu

Elecció dels auxiliars être /avoir amb el pretèrit
perfet compost. Casos d’ús freqüent : aller,
venir, arriver, monter, (r) entrer, descendre,
passer, rester, sortir, partir, retourner, tomber,
mourir, naître i els verbs pronominals amb
l’auxiliar être.

Elecció dels auxiliars être /avoir amb el
pretèrit perfet compost. Casos d’ús freqüent :
aller, venir, arriver, monter, (r) entrer,
descendre, passer, rester, sortir, partir,
retourner, tomber, mourir, naître i els verbs
pronominals amb l’auxiliar être.

Concordança entre subjecte i participi passat
en temps verbals compostos amb l’auxiliar être

Concordança entre subjecte i participi passat
en temps verbals compostos amb l’auxiliar
être

Alternança entre pretèrit perfet compost “passé
composé” i l’imperfet d’indicatiu
- Expressió del
futur

Present d’indicatiu i futur pròxim (aller + infinitiu)
Être sur le point de + infinitiu i futur d’indicatiu
(reconeixement)
Futur de l’indicatiu. Verbs regulars

IV. L'ASPECTE
1. Puntual
2. Imperfectiu
(progressiu,
continu i
habitual).
Mitjançant:
3. Perfectiu
4. Perífrasis
verbals

Imperatiu
Passé recent venir de + infinitiu, pretèrit
perfet compost “passé composé” (revisió),
Pretèrit Imperfet d’indicatiu

Alternança entre pretèrit perfet compost
“passé composé” i l’imperfet d’indicatiu
Present d’indicatiu i futur pròxim (aller +
infinitiu)
Être sur le point de + infinitiu i futur d’indicatiu
(reconeixement)
Futur de l’indicatiu. Verbs irregulars

Verbs en present d'indicatiu (valor cronològic),
futur de l’indicatiu
Verbs en present d'indicatiu

Verbs en present d'indicatiu
cronològic), futur de l’indicatiu
Verbs en present d'indicatiu

Pretèrit perfet compost
Verbs perfectius habituals: naître, mourir.
Expressions verbals com (a) aller + infinitiu,
devoir + infinitiu, venir de

Pretèrit perfet compost
Verbs perfectius habituals: naître, mourir.
Expressions verbals com (a) aller + infinitiu,
devoir + infinitiu, venir de

Duració i habitual (imperfect de l’indicatiu)
Incoatiu/terminatiu: se mettre à i commencer à/
finir de i venir de +infinitu, passat perfect
compost de l’indicatiu
Prefix re-+Infinitiu

Duració i habitual (imperfect de l’indicatiu)
Incoatiu/terminatiu: se mettre à i commencer
à/ finir de i venir de +infinitu, passat perfect
compost de l’indicatiu
Prefix re-+Infinitiu

V. LA MODALITAT
1. Capacitat.
pouvoir, savoir, être capable de + infinitiu
2. Necessitat
devoir + infinitiu
il faut + infinitiu
avoir besoin de + infinitiu
3. Possibilitat
pouvoir + infinitiu

(valor

pouvoir, savoir, être capable de + infinitiu
devoir + infinitiu
il faut + infinitiu
avoir besoin de + infinitiu
pouvoir + infinitiu

4. Probabilitat
5. Intenció

6. Permís
7. Obligació

8. Prohibició

VI. EL MODE
Adverbis i
locucions
adverbials

Preposicions

Adverbis i locucions adverbials modals (peutêtre, probablement, sans doute, sûrement,
certainement)
Verbs volitius (vouloir, préférer) + infinitiu
Condicional de cortesia (je voudrais) + infinitiu
pouvoir + infinitiu
devoir + infinitiu
Il faut + infinitiu
Avoir la permission de + infinitiu
Verbs en mode imperatiu
Ne pas pouvoir + infinitiu
Ne pas devoir + infinitiu
Il ne faut pas + infinitiu
Verbs en mode imperatiu negatiu

Adverbis i locucions adverbials modals (peutêtre, probablement, sans doute, sûrement,
certainement)
Verbs volitius (vouloir, préférer) + infinitiu
Condicional de cortesia (je voudrais) +
infinitiu
Penser / aller + infinitiu
pouvoir + infinitiu
devoir + infinitiu
Il faut + infinitiu
Avoir la permission de + infinitiu
Verbs en mode imperatiu
Ne pas pouvoir + infinitiu
Ne pas devoir + infinitiu
Il ne faut pas + infinitiu
Verbs en mode imperatiu negatiu

De manera: formes simples (bien, mal, gratis,
ensemble, vite, comme ça, volontiers, exprès)
De grau (peu, assez, beaucoup, trop...)

De manera: formes simples (bien, mal, gratis,
ensemble, vite, comme ça, volontiers,
exprès)
De grau (peu, assez, beaucoup, trop...)
De matís: plutôt
Pronom adverbial y

À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)

À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)

Adjectius

Usos adverbials de l'adjectiu (parler fort, Usos adverbials de l'adjectiu (parler fort,
travailler dur, coûter cher...)
travailler dur, coûter cher...)
VII. ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I REALITZACIONS
1. Estructura
L'ordre dels elements d'una frase:
L'ordre dels elements d'una frase:
dels predicats
S+V (L'enfant dort)
S+V (L'enfant dort)
verbals
S+V+OD (L'enfant lit un livre)
S+V+OD (L'enfant lit un livre)
S+V+OI (L'enfant parle de sa famille)
S+V+OI (L'enfant parle de sa famille)
S+ V+OD+OI (L'enfant achète un cadeau à ses S+ V+OD+OI (L'enfant achète un cadeau à
parents)
ses parents)
S+ V+(OD)+(OI)+(CC)
S+ V+(OD)+(OI)+(CC)

2. Estructura
dels predicats
no verbals

Concordança subjecte-verb (nombre i persona)

Concordança
persona)

La posició dels pronoms objecte

La posició dels pronoms objecte: OD, OI,
combinacions, reflexiu + adverbial (s’en, s’y)
Oracions amb predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très grand)

Oracions amb predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très grand)
Concordança subjecte-atribut (gènere i nombre)

3. Conjugacions
verbals en
mode indicatiu

Present d'indicatiu: verbs regulars i irregulars
(manger, placer, jeter, payer, aller, faire, finir,
partir, venir, sortir, prendre, écrire, savoir, devoir,
pouvoir)
Verbs pronominals més usuals (s'appeler, se
réveiller, se lever, se laver, s'habiller, se coucher)
Pretèrit perfet d'indicatiu (passé composé):
verbs regulars i irregulars. Verbs pronominals
més usuals. La concordança del participi passat
amb l'auxiliar être.
Imperfet d'indicatiu: verbs regulars

subjecte-verb

(nombre

i

Concordança subjecte-atribut (gènere i
nombre)
Present d'indicatiu: verbs regulars i irregulars
(manger, placer, jeter, payer, aller, faire, finir,
partir, venir, sortir, prendre, écrire, savoir,
devoir, pouvoir)
Verbs pronominals més usuals (s'appeler, se
réveiller, se lever, se laver, s'habiller, se
coucher)
Pretèrit perfet d'indicatiu (passé composé):
verbs regulars i irregulars. Verbs pronominals
més usuals. La concordança del participi
passat amb l'auxiliar être.
Imperfet d'indicatiu: verbs regulars
Futur d'indicatiu: verbs regulars

4. Oracions
subordinades
substantives

de relatiu

D'infinitiu: verb d'opinió o de voluntat + infinitiu
(Je pense aller à Paris cet été; Marie souhaite
revoir ce film)

D'infinitiu: verb d'opinió o de voluntat +
infinitiu (Je pense aller à Paris cet été; Marie
souhaite revoir ce film)

Completiva: verb d'opinió (forma afirmativa),
d'afirmació, de percepció, de coneixement + que
+ frase a l'indicatiu (Jean pense que Marie est
en retard; il dit qu'il vient; je crois que c’est bon;
je vois qu’il fait froid)

Completiva: verb d'opinió (forma afirmativa),
d'afirmació, de percepció, de coneixement +
que + frase a l'indicatiu (Jean pense que
Marie est en retard; il dit qu'il prendra le bus;
je crois que c’est bon; je vois qu’il fait froid)

Interrogativa total: verb + si + frase a l'indicatiu
(Je me demande si tu sais)

Interrogativa total: verb + si + frase a
l'indicatiu (Je me demande si elle viendra; je
crois que c’est bon; je vois qu’il fait froid)

Interrogativa parcial: verb + pronom interrogatiu
+ frase a l'indicatiu (Je me demande quand il
peut; je me demande où il est)

Interrogativa parcial: verb + pronom
interrogatiu + frase a l'indicatiu (Je me
demande quand il arrivera; Je me demande
où il est)

Introduïdes pels pronoms relatius qui, que,
où.
VIII. L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I L'EXCLAMACIÓ
1. L’oració
Ordre
invariable
dels
elements: Ordre
invariable
dels
elements:
declarativa
S+V+complements
S+V+complements
(afirmativa i
negativa)
Ordre dels elements en la forma negativa:
Ordre dels elements en la forma negativa:
S+ne+V+pas+complements
S+ne+V+pas+complements
Ordre dels elements en la forma negativa al
Ordre dels elements en la forma negativa al passé composé:
passé composé:
S+ne+auxiliar+pas+participi+compl.
S+ne+auxiliar+pas+participi+compl.
Oracions negatives amb ne… jamais; ne...
Oracions negatives amb ne… jamais; ne... plus; plus; ne… rien; ne… personne; ne…
ne… rien; ne… personne; ne… aucun(e)
aucun(e)

2. L'oració
interrogativa

3. L’oració
exclamativa

Introduïdes pels pronoms relatius qui, que, où.

Activadors negatius: ni
Formes el·líptiques: oui, non, si, moi aussi, moi
non plus, pas du tout
La interrogació total:
Mitjançant l'entonació S+V+complements (Tu
veux un café ?)
Mitjançant Est-ce que + oració declarativa (Estce que tu veux un café ?)
Mitjançant la inversió V+S+complements (Veuxtu un café ?)
Mitjançant doble subjecte (Jean veut-il un
café ?)

Activadors negatius: ni
Formes el·líptiques: oui, non, si, moi aussi,
moi non plus, tout à fait, pas du tout
La interrogació total:
Mitjançant l'entonació S+V+complements (Tu
veux un café ?)
Mitjançant Est-ce que + oració declarativa
(Est-ce que tu veux un café ?)
Mitjançant la inversió V+S+complements
(Veux-tu un café ?)
Mitjançant doble subjecte (Jean veut-il un
café ?)

La interrogació parcial amb elements
interrogatius en posició inicial, amb i sense
preposicions:
Mitjançant adverbis interrogatius (Où vous
habitez ? Où est-ce que vous habitez ? Où
habitez-vous ?)
Mitjançant pronoms interrogatius (Qui est
végétarien ? Qui est-ce que tu crois ? Qui
appelez-vous ? Qu'est-ce qui te plaît ? À qui
parles-tu ?)
Mitjançant adjectius interrogatius (Quelle est ton
adresse ? Quel âge avez-vous ?)
Formes el·líptiques: Quoi ? Comment ? Non ?
Vraiment ?
Amb marques exclamatives (C’est bon ! N’estce pas !)

La interrogació parcial amb elements
interrogatius en posició inicial, amb i sense
preposicions:
Mitjançant adverbis interrogatius (Où vous
habitez ? Où est-ce que vous habitez ? Où
habitez-vous ?)
Mitjançant pronoms interrogatius (Qui est
végétarien ? Qui est-ce que tu crois ? Qui
appelez-vous ? Qu'est-ce qui te plaît ? À qui
parles-tu ?)
Mitjançant adjectius interrogatius (Quelle est
ton adresse ? Quel âge avez-vous ?)
Formes el·líptiques: Quoi ? Comment ?
Non ? Vraiment ?
Amb marques exclamatives (C’est bon !
N’est-ce pas !)

4. L'oració
imperativa

5. L'oració
passiva
6. La mise en
relief
(enfatització)

Amb element exclamatiu en posició inicial
(Comme c’est beau ! Quel phénomène !)

Amb element exclamatiu en posició inicial
(Comme c’est beau ! Quel phénomène !)

Amb formes el·líptiques i interjeccions (Désolé !
Félicitations ! Oui ! Non! Si !)

Amb formes el·líptiques i interjeccions
(Désolé ! Félicitations ! Oui ! Non! Si !)

Amb verb imperatiu (Entrez !)
Elements constitutius de l'oració imperativa
afirmativa i negativa i la seva posició:

Amb verb imperatiu (Entrez !)
Elements constitutius de l'oració imperativa
afirmativa i negativa i la seva posició:

(Negació)+V+(negació)+(OD)+(OI)+(CC)
(Rangez vos affaires ! Ne mangez pas trop de
bonbons !)
(Negació)+V+(negació)+Atribut
(Soyez
heureux !)

(Negació)+V+(negació)+(OD)+(OI)+(CC)
(Rangez vos affaires ! Ne mangez pas trop de
bonbons !)
(Negació)+V+(negació)+Atribut
(Soyez
heureux !)

Combinada amb un pronom: OD, OI, en, y
(Lève-toi ! Ne le fais pas ! Parle-lui ! Prenez-en !
Vas-y !)

Combinada amb un pronom: OD, OI, en, y
(Lève-toi ! Ne le fais pas ! Parle-lui ! Prenezen ! Vas-y !)
Reconeixement de la veu passiva:
S+V+Complement agent
Amb un pronom tònic: Moi, j’aime bien
l’opéra.
Amb un pronom demostratiu neutre: Vous
aimez ça, le chocolat?
Il fait beau / il pleut

Amb un pronom tònic: Moi, j’aime bien l’opéra.
Amb un pronom demostratiu neutre: Vous aimez
ça, le chocolat?
Il fait beau / il pleut

7. L’oració
impersonal
IX. RELACIONS LÒGIQUES
1. Coordinació
La conjunció copulativa et
2. Disjunció
Les conjuncions disjuntives ou, ou bien
3. Oposició
La conjunció mais i la locució adverbial au
contraire
4. Comparació
La locució conjuntiva comme
5. Causa
Les locucions conjuntives de subordinació parce
que i comme
6.
L'adverbi alors i la conjunció donc
Conseqüència
7. Temporal
La conjunció de subordinació quand i la locució
conjuntiva de subordinació pendant que
8. Finalitat
9. Condició

La preposició pour + infinitiu i la locució
preposicional afin de + infinitiu
La conjunció de subordinació si + present
d'indicatiu + present
La locució preposicional à condition de + infinitiu

10. Connectors
parentètics

De generalització: en général
D'exemplificació: par exemple

Les conjuncions et
Les conjuncions disjuntives ou, ou bien
La conjunció mais i la locució adverbial au
contraire
La locució conjuntiva comme
Les locucions conjuntives de subordinació
parce que i comme
L'adverbi alors i la conjunció donc
La conjunció de subordinació quand i la
locució conjuntiva de subordinació pendant
que
La preposició pour + infinitiu i la locució
preposicional afin de + infinitiu
La conjunció de subordinació si + present
d'indicatiu + futur/present
La locució preposicional à condition de +
infinitiu
De generalització: en général
D'exemplificació: par exemple
De distribució: d'abord, ensuite, finalement
De continuïtat: de plus
De reformulació: c'est-à-dire

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS
El sistema d’escriptura:
- alfabet
- sigles: SMIC, SAMU, HLM, SDF...
- tractaments: M./Mme.
- abreviatures comuns: etc., ex.

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS
El sistema d’escriptura:
- alfabet
- sigles: SMIC, SAMU, HLM, SDF...
- tractaments: M./Mme.
- abreviatures comuns: etc., ex.

- diccionaris
- ordinals: XXe, 2e/2ème, 1er

- diccionaris
- ordinals: XXe, 2e/2ème, 1er

Representació gràfica de fonemes i sons:
- caràcters simples vocàlics i consonàntics, caràcters
dobles o triples (ai, au, sc, ss, am, an ,en, mm, mn, nn, ph,
pp, eau...)

Representació gràfica de fonemes i sons:
- caràcters simples vocàlics i consonàntics, caràcters
dobles o triples (ai, au, sc, ss, am, an ,en, mm, mn, nn,
ph, pp, eau...)

Majúscules en l’organització textual:
- el nom (propi i de la nacionalitat)

Majúscules en l’organització textual:
- el nom (propi i de la nacionalitat)

Signes ortogràfics:
- signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe)
- la c trencada (ç)
- l’apòstrof, dièresis
- el guió (numerals: vingt-deux /paraules compostes:
remue-méninges/entre el verb i el pronom personal est-il
venu?)

Signes ortogràfics:
- signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe)
- la c trencada (ç)
- l’apòstrof, dièresis (amb marca de diferenciació
fonètic-lingüística: mais, maïs
- el guió (numerals: vingt-deux /paraules compostes:
remue-méninges/entre el verb i el pronom personal estil venu?)/davant –ci et -là )

Signes de puntuació
Signes de puntuació
- divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica. - divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica.
assignació de consonant a la vocal anterior o posterior
assignació de consonant a la vocal anterior o posterior
- l’elisió.

- l’elisió.

- l’elisió prohibida davant h aspirada (le hollandais) o de - l’elisió prohibida davant h aspirada (le hollandais) o de
semivocals (le yaourt)/si+-a,-e-, -o, -u
semivocals (le yaourt)/si+-a,-e-, -o, -u
Pronunciació i ortografia:
Pronunciació i ortografia:
- le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e) - le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e)
étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
- oposició de vocals nasals i vocals orals: bon, bonne;
- oposició de vocals nasals i vocals orals: bon, bonne; copain, copine; prend, prennent, un, une, italien/italienne
copain, copine; prend, prennent, un, une, italien/italienne
- oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son)
- oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son)
- oposició de la “e” (appelons/appelle, le/les, de/des,
- oposició de la “e” (appelons/appelle, le/les, de/des, ce/ces, ce/ces, te/tes, peur/père)
te/tes, peur/père)
- oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu)
- oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu)
- oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils
- oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils
s’entendent), /ʃ/ i /ʒ/ (bouche/bouge), /j/ i /ʒ/ (voyage)
s’entendent), /ʃ/ i /ʒ/ (bouche/bouge), /j/ i /ʒ/ (voyage)
- pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix,
- pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix, œuf/ œuf/ œufs, os/os...)
œufs, os/os...)
- liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic
- liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic
- pronunciació i ortografia de paraules estrangeres d’ús
- pronunciació i ortografia de paraules estrangeres d’ús
freqüent (foot, stress, week-end...)
freqüent (foot, stress, week-end...)
- signe gràfic amb valor variable w
- signe gràfic amb valor variable w
- grafia œ.
- grafia œ.
- diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent
- diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent (plus, (plus, fils)
fils)
- casos vocàlics particulars: femme, eu
- casos vocàlics particulars: femme, eu
- homòfons:

- homòfons:
ces/ses/c’est ; quel(s)/quelle(s) ; il/ils ; ais/ait/aient

ces/ses/c’est ; quel(s)/quelle(s) ; il/ils ; ais/ait/aient

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS

COMPRENSIÓ DE TEXTOS

Sons i fonemes vocàlics:

Sons i fonemes vocàlics:

Orals:
- oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche / rue,
tu, mur)
- oposició [e] / [ə] / [ɛ] (été, parler, nez / je, ce, leçon / père,
être, sel, faire, neige).
- oposició [o] / [ɔ] (moto, faux, beau / homme, comme, port,
album)

Orals:
- oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche /
rue, tu, mur)
- oposició [e] / [ə] / [ɛ] (été, parler, nez / je, ce, leçon /
père, être, sel, faire, neige).
- oposició [o] / [ɔ] (moto, faux, beau / homme, comme,
port, album)

Nasals:
- discriminació [a] / [ɛ]̃ (à, femme, couramment / un, faim,
matin, bien)
- discriminació [ɛ] / [ɛ]̃ (père, faire, neige / pain, faim, rien)
- discriminació [a] / [ɑ̃] (à, femme, couramment / en, enfant,
courant)
- discriminació [ɛ]̃ / [ɑ̃] (matin, pain, rien, loin / blanc,
champagne, vent, temps)
- discriminació [ɔ]̃ / [ɑ̃] (bon, oncle, ton / blanc, enfant,
temps)

Nasals:
- discriminació [a] / [ɛ]̃ (à, femme, couramment / un,
faim, matin, bien)
- discriminació [ɛ] / [ɛ]̃ (père, faire, neige / pain, faim,
rien)
- discriminació [a] / [ɑ̃] (à, femme, couramment / en,
enfant, courant)
- discriminació [ɛ]̃ / [ɑ̃] (matin, pain, rien, loin / blanc,
champagne, vent, temps)
- discriminació [ɔ]̃ / [ɑ̃] (bon, oncle, ton / blanc, enfant,
temps)

Semivocal:
- combinacions amb yod [j] (mien, lieu, payer…)

Semivocal:
- combinacions amb yod [j] (mien, lieu, payer…)

- la caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final d'una - la caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final
paraula (amie, étudiante, ils arrivent, je me lève, on ne part d'una paraula (amie, étudiante, ils arrivent, je me lève, on
pas, il vient de partir)
ne part pas, il vient de partir)
- oposicions entre el present, l'imperfet i el pretèrit perfet - oposicions entre el present, l'imperfet i el pretèrit perfet
d'indicatiu (je parle / je parlais / j’ai parlé)
d'indicatiu (je parle / je parlais / j’ai parlé)
Sons i fonemes consonàntics:
Discriminació entre orals i nasals i
discriminació entre sords i sonors :
- oposició [b] / [v] (bas / va)
- oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation / désert,
poison, zoo)
- oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma / manger,
soja, mangeons)
- consonants finals i la seva pronunciació (parler, grand,
petit, héros, heureux, appartement, nez / dormir, pouvoir,
pour, avec, hôtel, neuf)
- els cas de plus (je ne mange plus de viande; il est plus
petit / il a plus d'amis; il est plus intéressant; j'en voudrais
trois de plus)

Sons i fonemes consonàntics:
Discriminació entre orals i nasals i
discriminació entre sords i sonors :
- oposició [b] / [v] (bas / va)
- oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation /
désert, poison, zoo)
- oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma / manger,
soja, mangeons)
- consonants finals i la seva pronunciació (parler, grand,
petit, héros, heureux, appartement, nez / dormir, pouvoir,
pour, avec, hôtel, neuf)
- els cas de plus (je ne mange plus de viande; il est plus
petit / il a plus d'amis; il est plus intéressant; j'en voudrais
trois de plus)

Processos fonològics:

Processos fonològics:

La liaison:
- la liaison obligatòria: preposició + sintagma nominal (dans
une maison); pronom + verb (nous avons); determinant +
nom (un euro, mes amis)

La liaison:
- la liaison obligatòria: preposició + sintagma nominal
(dans une maison); pronom + verb (nous avons);
determinant + nom (un euro, mes amis)

- la liaison facultativa: entre els auxiliars être i avoir i el - la liaison facultativa: entre els auxiliars être i avoir i el
participi passat que segueix (je suis allé, nous avons aimé) participi passat que segueix (je suis allé, nous avons

aimé)
- la liaison prohibida: després de ils, elles, on en una - la liaison prohibida: després de ils, elles, on en una
interrogació tipus inversió (vont-elles arriver ?); després de interrogació tipus inversió (vont-elles arriver ?); després
la conjunció et (un garçon et une fille)
de la conjunció et (un garçon et une fille)
- pronunciació de -s i -x com [z] (vous arrivez, six heures); - pronunciació de -s i -x com [z] (vous arrivez, six heures);
de -d com [t] (un grand homme); i de -f com [v] (neuf heures) de -d com [t] (un grand homme); i de -f com [v] (neuf
heures)
L'elisió obligatòria:
- monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
L'elisió obligatòria:
- casos particulars (au/à l', du/ de l')
- monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
- modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet, - casos particulars (au/à l', du/ de l')
ma/mon, beau/bel…)
- modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet,
ma/mon, beau/bel…)
El ritme i la síl·laba accentuada:
- l'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat)
El ritme i la síl·laba accentuada:
- la prosòdia sil·làbica
- l'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat)
- la prosòdia sil·làbica
La frase i l'entonació:
- les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa, La frase i l'entonació:
exclamativa i/o imperativa
- les tres entonacions de la frase: declarativa,
interrogativa, exclamativa i/o imperativa

3.- METODOLOGIA

APRENENTATGE I DOCÈNCIA
Es parteix d’un model de llengua enfocada cap a l’acció, és a dir, un model centrat en l’ús de la llengua que
considera que els usuaris i aprenents són membres d’una societat que tenen unes tasques a assolir i que s’ha de
tenir en compte el ventall de capacitats específiques que els individus, com a agents socials, apliquen a aquest
aprenentatge.
Aquest enfocament cap a l’acció o ús de la llengua ha de tenir en compte les estratègies que utilitzen els aprenents
per activar les diferents competències que conté la competència comunicativa. Aquestes estratègies serviran per
dur a terme les activitats i processos que comporten la recepció i producció de textos i la construcció de discursos
que tracten de temes concrets, els quals permeten el desenvolupament de tasques lligades a determinades
situacions que es donen dins els diferents àmbits d’actuació.

Tant el MCER com aquesta programació volen donar suport a un model obert pel que fa a les diferents teories
metodològiques. Això no obstant, tant l’alumnat com el professor han de tenir en compte els processos
involucrats en l’aprenentatge de les llengües i aplicar-los en els diferents àmbits d’actuació mitjançant la selecció
de materials, la
proposta d’activitats i l’avaluació dels continguts, l’aplicació dels procediments adients i el desenvolupament de
l’aprenentatge autònom.

La recerca en l’aprenentatge de les llengües ha produït resultats dispars i els coneixements en aquestes àrees no
han determinat encara clarament si existeix un mètode que es pugui considerar com el millor. Això no obstant
cal tenir en compte alguns principis i aspectes àmpliament acceptats que ens poden ajudar en l’aprenentatge de
les llengües.
Per estimular l’aprenentatge, és útil contestar a la pregunta: “quines condicions són les més adients perquè es
produeixi aquest aprenentatge?” La majoria dels investigadors semblen estar d’acord en el fet que s’han de donar
les següents condicions bàsiques que es poden aplicar a gairebé totes les situacions d’aprenentatge.
•

EXPOSICIÓ: L’alumnat ha de rebre un material d’entrada (input) comprensible de la llengua parlada i
escrita. Aquest material ha de ser real, suficientment ric i de qualitat. És convenient que s’exposi l’alumnat
a textos d’un nivell moderadament més alt de coneixements que el que posseeixen els aprenents en aquest
estadi. Ha d’incloure els tipus de registres formal i informal i pot contenir altres varietats a més de la llengua
nativa, com ara la llengua que utilitza qualsevol parlant no natiu que en faci ús de la llengua objecte d’estudi.

•

ÚS DE LA LLENGUA: Té en compte especialment el material de sortida (output) i el considera essencial
per al desenvolupament de la llengua. S’espera que l’alumnat en faci ús real mitjançant la interacció a la
classe en un ventall ampli de situacions, la qual cosa farà que es processi el material d’entrada (input) de
forma més analítica i possiblement afavorirà també els processos mentals implicats en l’aprenentatge.
MOTIVACIÓ: És necessària perquè els aprenents processin la llengua que reben i també la utilitzin el més
aviat possible, i es puguin beneficiar tant de l’exposició com de l’ús que en fan. La motivació pot també
provenir de diverses fonts. A les EOI cal tenir en compte les característiques pròpies del nostre alumnat i
buscar temes adequats als seus coneixements, interessos i necessitats.

•

•

INSTRUCCIÓ: S’entén enfocada cap a les estructures formals de la llengua. Actualment és un fet
generalment acceptat que aquesta instrucció pot accelerar el nivell de desenvolupament de la llengua i fins
i tot incrementar el nivell final d’adquisició dels aprenents; per tant el seu aprenentatge sembla rellevant a
les EOI. Això no obstant, cal considerar que existeixen diverses teories sobre la instrucció formal i la seva
relació amb l’ordre natural de desenvolupament d’una llengua. Aquest document convida el professorat a
reflexionar i informar-se sobre els aspectes esmentats, que provoquen controvèrsia entre els lingüistes,
perquè prenguin decisions meditades a l’hora d’instruir els alumnes sobre les formes gramaticals. Cal tenir
en compte que un enfocament excessiu en la forma pot
desviar-nos dels objectius fonamentals d’un currículum enfocat cap a la comunicació.

De forma abreviada es pot dir que aquest document vol presentar un enfocament comunicatiu equilibrat, es a dir
que tot i que es centra en la comunicació i els seus processos, para esment en les estructures formals i en
l’assimilació de les competències com part essencial de l’aprenentatge.
3.2 DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES
Aquests aspectes ens conviden a contemplar l’aprenentatge dels idiomes des d’un enfocament comunicatiu i
pràctic amb l’objectiu de desenvolupar tasques de complexitat progressiva. Aquest progrés en la competència
comunicativa comporta el desenvolupament d’altres competències, a fi de fer front a les situacions
comunicatives en que es troben els aprenents.
Totes les competències humanes contribueixen, d’una manera o altra, a la capacitat de comunicar-se de
l’aprenent, i poden considerar-se aspectes de la competència comunicativa. De tota manera, pot ser útil distingir
les competències que no estan directament relacionades amb la llengua (competències generals) de les
competències pròpiament lingüístiques.
Competències generals
Les Competències Generals inclouen diversos tipus de coneixements:

•
•
•
•

Coneixements declaratius (savoir), que inclouen el coneixement del món i el seu funcionament, el
coneixement de la cultura de les comunitats on es parla la llengua que l’aprenent estudia i la consciència de
les relacions existents entre la visions de móns diferents, entre d’altres.
Habilitats i saber fer (savoir-faire), que inclouen les habilitats pràctiques, les habilitats socials, les habilitats
de la vida quotidiana i les habilitats tècniques i
professionals, entre d’altres.
El saber ser (savoir-être), que integra factors personals lligats a la pròpia personalitat i caracteritzats per les
actituds, les motivacions, els valors i les creences, entre d’altres
El saber aprendre (savoir-apprendre), que inclou la consciència lingüística i comunicativa i les habilitats
fonètiques generals , es a dir, la sensibilitat cap a la llengua, la capacitat de pronunciació de noves llengües,
les habilitats per a l’estudi i la capacitat d’adaptar-se a una nova experiència, entre d’altres.

.
Competència lingüística comunicativa
A fi de realitzar les intencions comunicatives, els usuaris de la llengua o els aprenents posen en joc les habilitats
generals, i les combinen amb una competència comunicativa de tipus més específicament lingüístic. En un sentit
més estricte, la competència comunicativa té els components següents:
•
•
•

Competències lingüístiques: definides com els coneixements dels recursos formals i la capacitat d’utilitzarlos. Inclou les competències gramatical, lèxica, fonològica, ortogràfica, semàntica, etc.
Competències sociolingüístiques : comprenen el coneixement i les habilitats necessàries per tractar la
dimensió social de l’ús de la llengua, com ara normes de cortesia, formes de tractament, expressions
populars, accents i registre, etc.
Competències pragmàtiques: es refereixen al coneixement que l’usuari o aprenent
té dels principis segons els quals els missatges s’organitzen i s’utilitzen per a la realització de funcions
comunicatives : inclouen les relacions de causa i efecte, la capacitat de dirigir i estructurar el discurs, la
coherència i la cohesió, etc.

Totes aquestes competències no constitueixen una finalitat en si mateixes i s’activaran a través d’activitats
comunicatives en les quals s’integren les destreses de comprensió, expressió, interacció i mediació, tenint
sempre presents els criteris d’avaluació que s’estableixen per al nivell bàsic. El material utilitzat serà variat i
autèntic, sempre que sigui possible, per donar resposta a les necessitats reals dels alumnes. Mitjançant aquestes
tasques comunicatives, els alumnes, entren en contacte amb la cultura d’expressió francesa, aprofundint en els
coneixements socioculturals i desenvolupant la seva capacitat crítica a partir de l’anàlisi de les similituds i
diferències entre les distintes cultures.

ASPECTES A CONSIDERAR
Tractament de l’error
En els processos de comunicació s’haurà de tenir en compte que els errors formen una part fonamental del procés
d’adquisició que experimenta l’alumnat, que es troba en un moment determinat de la seva pròpia seqüència
d’aprenentatge dins un sistema que no pertany ni a la L1 ni a la L2, i per tant no s’han de contemplar com
aspectes negatius, sinó com a manifestacions d’un estadi d’interllengua, que és un estat evolutiu necessari entre
els primers intents de parlar i una expressió correcta. Perquè l’alumne comprovi les seves hipòtesis de
funcionament de la nova llengua ha de cometre errors, i a partir d’ells es produirà l’aprenentatge. Això no implica
que els aspectes gramaticals de la llengua s’han de desatendre, sinó que s’han de programar activitats variades

dirigides a la reflexió lingüística, l’enfocament principal de les quals sigui l’ús correcte de la llengua a partir
dels errors que es repeteixen sense desviar-nos de l’enfocament cap a la comunicació.
Tractament del lèxic
L’adquisició del lèxic constitueix una part fonamental en el procés d’aprenentatge d’una llengua; per aquesta
raó s’ha de plantejar de forma sistemàtica i adequada. S’hauran de tenir en compte els factors següents:
•
•
•
•
•
•
•

La distinció entre vocabulari actiu i passiu. El primer constituirà el corpus bàsic productiu.
La contextualització del lèxic.
L’establiment de relacions mitjançant àrees i operacions semàntiques.
El reciclatge freqüent .
L’ús d’estratègies per a l’aprenentatge i memorització del vocabulari.
La combinació d’aquest aprenentatge amb un lèxic més ampli d’adquisició.
La relació entre vocabulari i discurs.

Els mètodes utilitzats poden ser variats i dependran dels estils d’aprenentatge individuals.
Paper de l’alumnat i del professorat
L’enfocament adoptat pel MECR implica una forma nova de considerar els rols tant del professor com de
l’alumne. En un enfocament tradicional el professor assumeix el paper d’expert que dirigeix, controla i avalua
les activitats. Un model alternatiu neix de l’enfocament cap a l’acció i contempla un aprenent que arribarà a
adquirir la capacitat d’iniciar el discurs, interrompre’l, acabar-lo i discutir lliurement les opinions. En aquest
enfocament tant l’aprenent com el professor es converteixen en mediadors, impulsors, motivadors i monitors
del processos d’aprenentatge, al mateix temps que es relacionen com a membres d’un equip.
Desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge autònom
A partir dels rols esmentats es deriva la necessitat que l’alumnat desenvolupi gradualment l’aprenentatge
autònom, basat en el principi que els aprenents han de prendre la màxima responsabilitat possible en el seu propi
procés d’aprenentatge i controlar-lo progressivament. També han de prendre consciència de les seves etapes de
desenvolupament, tant dins com fora de la classe.
Utilització dels llibres de text
El llibre de text s’utilitzarà com un recurs més per aconseguir cobrir els objectius i continguts marcats a la
programació. La seva utilització ofereix sens dubte grans avantatges (un marc estable per a l’ensenyament, un
material comú d’ús individual per a l’alumnat i un important estalvi de treball per al professorat), però cal
recordar que tot text ha de ser complementat, en major o menor mesura, tant per cobrir la programació com per
satisfer les necessitats pròpies de cada grup i professor. Els professors que imparteixin el mateix curs mantindran
reunions periòdiques amb la finalitat de planificar les possibles formes de complementar el llibre de text.
Les noves tecnologies
a) La introducció i l’ús de les noves tecnologies (TIC) en l’aprenentatge dels idiomes és avui dia
imprescindible. Per a les EOI és un repte que requereix una infraestructura tecnològica cada vegada més
adequada a les necessitats dels estudiants i una formació del professorat en relació amb aquests canvis. La
introducció de les TIC és un impuls cap a la innovació pedagògica, propicia el canvi dels mètodes
d’aprenentatge i de la relació professor/alumne. També són una eina atractiva de suport a la docència, poden
fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, permeten a l’alumne estar en contacte directe a través d’Internet o
altres recursos multimèdia amb l'idioma i la cultura de parla francesa.

Les activitats i condicions que es podrien proposar per aquest nivell són bàsicament:
•
•
•
•
•

Orientar l’alumnat sobre l’accés a una selecció de pàgines web d’interès (notícies en la ràdio i la televisió
on-line, premsa, exercicis d’autocorrecció sobre aspectes formals de la llengua, programes didàctics d’altres
centres, entre d’altres).
Completar les activitats de classe per treballar totes les destreses comunicatives.
Utilitzar el correu electrònic, els xats i els fòrums a nivell bàsic amb pautes per motivar l’expressió escrita.
Utilitzar els recursos més amplis que pot oferir un aula multimèdia, com per exemple la utilització de
mètodes multimèdia interactius que es poden fer servir en forma d’ autoaprenentatge o amb el professor
com a tutor.
Orientar l’alumnat a l’hora de buscar informacions a la xarxa sobre les programacions de les EOI, preparar
classes guiades amb el grup o la classe, realitzar converses en temps real amb el grup o la classe (amb
programes com l’Skype o Communication Server).

Les TIC són un mitjà adient, atractiu, motivador i facilitador per a la immersió lingüística o cultural en la llengua
objecte d’aprenentatge. No podem ignorar-les en el nostre ensenyament.

Foment de la lectura
La lectura extensiva del francès és una manera d’ampliar el lèxic, tant productiu com receptiu, i familiaritzar-se
amb les estructures gramaticals de la llengua. A més a més, és una activitat que l’alumne desenvolupa de forma
autònoma, sempre amb l’objectiu de millorar la fluïdesa lectora, i promoure la confiança en si mateix. De manera
tradicional es proposa des de fa anys un programa de lectura d’un libre adaptat per al nivell Bàsic I i tres llibres
de literatura auntèntica (no adaptada) per a la resta de nivells. Exceptuan el que fa al nivell Bàsic 1, la resta de
nivells tracta cada any de triar lectures que tenguin en compte la realitat complexa de la Francofonia (obres
autors francòfons arreu el món) els diferents estils literaris (novel·la i assaig principalent), que siguin actuals,
que conectin amb temes d’actualitat i, molt sovint, que estiguin adaptades al cinema.
EL PAPER DE LES TASQUES EN L’APRENENTATGE
Tipus de tasques
L’enfocament que descriu el MECR està clarament centrat en l’acció, com ja s’ha esmentat anteriorment. La
comunicació i l’aprenentatge suposen la realització d’una sèrie de tasques que s’han de dur a terme. Aquestes
tasques es poden definir com qualsevol acció intencionada que una persona considera necessària per
aconseguir un resultat concret en el context d’un problema a resoldre, una obligació a complir o un objectiu a
assolir. Les tasques constitueixen un procediment metodològic coherent amb els principis de l’enfocament
comunicatiu, encara que són compatibles amb altres enfocaments més tradicionals.
El MCER explica que aquestes tasques no són exclusivament lingüístiques, encara que comportin activitats
lingüístiques i que requereixin la competència comunicativa de l’individu. L’assoliment d’aquestes tasques fa
necessari l’ús d’estratègies en la comunicació i l’aprenentatge. Sempre que l’acompliment d’aquestes tasques
impliqui el desenvolupament d’activitats lingüístiques, caldrà processar textos orals o escrits.
En termes d’aprenentatge de les llengües, les esmentades tasques poden incloure des de demanar el menú a un
restaurant o traduir un text d’una llengua estrangera fins elaborar un diari a l’escola.
Els temes a tractar poden generar diferents tipus de tasques. Quan es tracta un tema en el llibre de text quan
s’utilitzen altres materials, es pot consultar el llistat de tasques per veure quines poden ser les apropiades. Sembla
adient incloure abans de començar la programació el tipus de tasques més usuals per aquest nivell.
Freqüentment s’explica que les tasques (reals o pedagògiques) han de simular o reproduir les característiques de
les tasques reals fora de l’aula. Això no obstant la comunicació dins l’aula presenta característiques pròpies que
cal no oblidar, tan pel que fa al context com al llenguatge que s’utilitza.

ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE
La comunicació i l’aprenentatge suposen la realització de tasques que no són exclusivament lingüístiques, encara
que comportin activitats lingüístiques i que requereixin la competència comunicativa de l’individu. El fet que
aquestes tasques no siguin rutinàries ni automàtiques fa necessari l’ús d’estratègies en la comunicació i en
l’aprenentatge. Sempre que l’acompliment d’aquestes tasques suposi el desenvolupament d’activitats
lingüístiques, caldrà processar (a través de la recepció, la producció, la interacció o la mediació) textos orals o
escrits.
Les estratègies es poden definir com línies d’acció organitzada, intencionada i regulada que una persona escull
per dur a terme una tasca que ella mateixa es proposa o que se li
presenta. Es defineixen com l’organització dels recursos disponibles amb la finalitat de dur a terme qualsevol
pla. L’ús d’una estratègia inclou el fet de prendre decisions conscients per tal d’actuar d’una o altra manera.
S’ajudarà els alumnes a identificar i aplicar les estratègies que ja usen en la seva llengua i a desenvolupar-ne
altres noves. Per això, es podran utilitzar activitats específiques, però principalment es tractarà d’integrar el
treball de les estratègies dins el de les activitats comunicatives. Serà també fonamental el foment de
l’aprenentatge autònom. Generalment les estratègies no són directament avaluables, s’avaluen de forma
indirecta a través de les diverses activitats.
Les estratègies es poden classificar en:
a) METACOGNITIVES: són les que ajuden a solucionar un problema des d’una perspectiva global o de
conjunt.
b) COGNITIVES: són les que s’utilitzen per adquirir una llengua i estan relacionades amb els materials
lingüístics.
c) COMUNICATIVES: són les que ajuden a iniciar, mantenir i finalitzar la comunicació.
d) SOCIOAFECTIVES: són les que tenen a veure amb les relacions i sentiments.
Fent una anàlisi del tractament de les estratègies que fa el MERC, s’arriba a la conclusió que hi apareixen
intercalades amb les capacitats, sense fer-ne una distinció clara.
Sembla adient fer-ne una relació del tipus d’estratègies que poden utilitzar-se en els processos de comprensió i expressió
a tots els nivells.

Estratègies d’expressió oral i escrita
Reproducció de sons, de pautes d’entonació i de grafies a partir de models determinats.
a) Lectura expressiva de textos assenyalats amb entonació i pronunciació adequats al nivell.
b) Reproducció de les estructures i dels textos assenyalats per aquest nivell seguint instruccions i models.
c) Adequació del registre formal i informal segons el tipus i la intencionalitat del text.
d) Producció de textos orals i escrits mitjançant la combinació d’estructures lingüístiques estudiades.
e) Adequació del missatge als components de l’acte de comunicació (interlocutor, canal i registre).
f) Utilització d’estratègies compensatòries com parafrasejar, usar sinònims, mots crossa i mots comodí del
propi idioma, entre d’altres.
g) Anàlisi i autoavaluació dels resultats positius i dels errors, a través d’indicis manifestats per l'interlocutor
(repetició sense error, gestos, entre d’altres), amb la finalitat de prendre confiança en si mateix o per
autocorregir-se.
h) Revisió del text produït i incorporar aportacions que ho millorin com a resultat de l’intercanvi amb altres
lectors.

Estratègies d’interacció
A més de les estratègies assenyalades per a la comprensió i producció s’afegeixen d’altres específiques de
la interacció.
a) Predicció de les intencions de l'interlocutor i possibles reaccions que es puguin
produir davant el discurs.
b) Identificació de buits d’informació i estimació d’allò que es pot donar per descomptat.
c) Planificació dels intercanvis atenent a la situació de comunicació.
d) Repetició mental i ús de frases estandarditzades d’ús freqüent (felicitar, saludar i acomiadar-se; desitjar sort,
etc.) tant oralment com per escrit.
e) Identificació de buits d’informació i estimació d’allò que es pot donar per descomptat.
f) Planificació dels intercanvis atenent a la situació de comunicació.
g) Repetició mental i ús de frases estandarditzades d’ús freqüent (felicitar, saludar i acomiadar-se; desitjar sort,
etc.) tant oralment com per escrit.
h) Manteniment de l’atenció i observació del comportament de l'interlocutor per poder comprendre’l millor.
i) Ús d’estratègies compensatòries per evitar silencis o malentesos en la comunicació: petició d’ajuda, de
repetició, d’aclariment del que s’ha dit o escrit, utilització del llenguatge no verbal, canvi de tema, ús
d’expressions per donar temps a pensar el que es vol dir, etc.
j) Comprovació de la comprensió del missatge; petició de correcció a l'interlocutor i aclariment de possibles
malentesos.

Estratègies d’aprenentatge autònom
a) Planificació d’un pla de treball personal (diari, setmanal, quinzenal, etc.) i d’un treball (en parelles, en
equip).
b) Localització i ús efectiu de recursos personals (llibre de text, diccionaris personals, apunts, etc.), dels
disponibles tant en el centre escolar com fora (biblioteques, aula
b) de recursos i aula multimèdia) que ajudaran l’alumne a la preparació i organització de la tasca.
c) Identificació de les estratègies bàsiques per a l’aprenentatge del vocabulari, la gramàtica i la utilització
ràpida i freqüent de la llengua apresa.
d) Ús d’estratègies compensatòries (parafrasejar, emprar mímica, etc.), afectives (tenir confiança en un mateix
davant l’error, arriscar-se a realitzar una tasca, etc.) i socials (treballar amb companys, intercanvis amb
parlants natius, entre d’altres) amb la finalitat d’afavorir l’aprenentatge.
e) Ús d’estratègies de memòria (crear relacions mentals, mapes semàntics, etc.), cognitives (analitzar, raonar,
deduir, etc.) i metacognitives (fixar-se objectius, relacionar els nous coneixements amb els ja coneguts) per
desenvolupar les tècniques d’estudi i de treball.
f) Ús d’estratègies transferides d’altres aprenentatges.
g) Participació en situacions de comunicació a través de les noves tecnologies de la informació i comunicació
(missatges de mòbil, xat o correus electrònics).
h) Detecció dels errors més freqüents, anàlisi de les causes i la seva acceptació com un element necessari en el
procés d’aprenentatge. Participació en activitats de coavaluació com a recursos per reflexionar sobre les
dificultats que sorgeixen en el procés d’aprenentatge, amb la finalitat de superar-les.
i) Identificació del resultat positiu que s’ha obtingut en la utilització d’una estratègia (autoavaluació) i
continuïtat en el seu l’ús.

Estratègies culturals i interculturals
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Reconeixement de les característiques pròpies de la cultura francòfona.
Observació i reconeixement dels continguts i convencions culturals des països franco parlants.
Identificació de les diferències i similituds socioculturals entre la cultura pròpia i l’aliena.
Ús d’estratègies per establir contacte amb altres cultures.
Identificació d’estereotips i formes de superar-los.
Identificació del paper de l’alumne com intermediari cultural entre la L1 (cultura pròpia) i la L2 (nova
cultura).

LES ACTITUDS I L’APRENENTATGE
Les actituds es poden definir com opinions, formes de pensar i formes de respondre a qualsevol problema. Estan
relacionades amb l’experiència i la cultura i són difícils de definir, però exerceixen control sobre l’aprenentatge
de les llengües.
Es recullen en forma de llistats indicatius dels quals els departaments didàctics haurien de seleccionar els apartats
que els alumnes han d’aprendre o desenvolupar. Es recomana, no obstant això, abastar el major nombre
d’epígrafs possible. Es poden classificar de la següent manera.

Actituds vers la comprensió i expressió orals i escrites
a)
b)
c)
d)
e)

Mostrar interès i respecte per les normes que regeixen els textos orals i escrits.
Respectar les idees expressades en l'idioma estranger.
Prendre consciència de la importància d’aprendre un idioma per poder satisfer necessitats comunicatives
Valorar la comunicació com a forma de convivència i respecte per les normes que la regulen.
Mostrar estima i interès per qualsevol manifestació oral o escrita que es presenti en l'idioma estudiat dintre
o fora de l’àmbit escolar.
Actituds vers la interacció

a) Superar el sentit del ridícul i de la cohibició. Desenvolupar el sentit de l’espontaneïtat, i valorar la confiança
en si mateix per poder establir intercanvis comunicatius.
b) Mostrar una actitud col·laboradora, participativa, i de respecte cap a les normes en els intercanvis
comunicatius (respecte al torn de paraules, a les idees de l’altre, etc.).
c) Valorar el treball en grup com a mitjà d’aprenentatge, l’establiment de relacions entre els participants i la
motivació que afavoreixin l’estímul mutu i d’avaluació conjunta.
d) Valorar l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació com a mitjà de perfeccionament de
l'idioma i d’interrelació personal.
Actituds vers l’aprenentatge autònom
a) Mostrar estima i interès per qualsevol manifestació oral o escrita que es presenti en l'idioma estudiat fora de
l’àmbit escolar, aprofitament de les nova tecnologies com a font important d’aprenentatge autònom.
b) Valorar el propi esforç, progrés i curiositat per aprendre, i acceptar les pròpies limitacions i dificultats que
sorgeixen en l’aprenentatge.
c) Acceptar l’error com un element necessari en el procés d’aprenentatge.

Actituds culturals i interculturals
a) Rebutjar estereotips, tòpics i prejudicis sobre l'idioma, sobre la cultura i sobre els seus parlants.
b) Mostrar interès i respecte pel coneixement de les principals característiques de la vida quotidiana, de la
cultura, de les convencions socioculturals i el llenguatge no verbal propis del país o països de l'idioma
estudiat.
c) Mostrar interès cap a altres cultures, noves experiències i altres comportaments.
d) Valorar el paper d’intermediari cultural entre la cultura pròpia i la cultura estrangera per abordar amb
eficàcia els malentesos culturals i les situacions conflictives.
e) Mostrar una actitud oberta i crítica davant altres valors característics que pertanyen a diferents cultures.

TEMPORITZACIÓ FRANCÈS BÀSIC A1 GRUP A. CURS 2019-20.
SUPORTS:
LLIBRE DE TEXT:
C’est à dire! A1 Santillana
Livre de l’élève et cahier d’exercices
LECTURA
Jamais de jasmin de Marguerite Descombes. CIDEB
DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS DEL MÈTODE
D’unitat 1 a unitat 4. D’octobre a desembre 2019.(Primera avaluació).
D’unitat 5 a unitat 9. De gener a abril 2020 (Segona avaluació).
D’unitat 10 a unitat 12. D’abril a maig 2020 (Tercera avaluació).
PROVES D’AVALUACIÓ
Primera avaluació: prova escrita; 16-12-2019; prova oral: 18-12-2019.
Segona avaluació: prova escrita: 06-04-2020; prova oral: 08-04-2020.
Tercera avaluació: prova escrita: 20-05-2020; prova oral: 25-05-2020.
Aquestes dates poden canviar depenent del progrés del curs. Pel que fa les dates de la tercera avaluació, també
depèn de les dates de final d’activitat lectiva que estableixi la prefectura d’Estudis.

NIVELL BÀSIC A1 GRUPS A ,C

SUPORTS:
LLIBRE DE TEXT:
Entre nous 1 (A1) Ed. Maison des langues
Livre de l’élève + Cahier d’activités + CD
LECTURA OBLIGATÒRIA:– Disparitions en Haïti, de Catherine Favret, collection Évasion, Santillana

Distribució temporal dels continguts de Entre nous A1
Unitat 1 : octobre
Unitat 2 : novembre, desembre
Unitat 3 : desembre

1. Avaluació primer trimestre

Unitat 4 : gener
Unitat 5 : febrer
Unitat 6 : març
Unitat 7 : abril
Unitat 8 : maig

2. Avaluació segon trimestre

3. Avaluació tercer trimestre

AVALUACIÓ
En aquest primer curs hi ha una avaluació contínua.
Els alumnes oficials de Bàsic A1 podran superar el curs per avaluació contínua, sempre que hagin assistit de
manera regular a classe (70% mínim) i participat en les diferents tasques objectives que la professora hagi
establert al llarg del curs per a valorar la progressió de l’alumne/a en l’aprenentatge de la llengua.
En el cas de no aprovar per avaluació contínua, l’alumne/a podrà presentar-se a la prova global de recuperació
de juny i setembre. El mínim exigit per superar la prova és d’un 60% per cada una de les parts.
Els alumnes que després de l’avaluació continua han de fer l’examen final de juny, només faran l’examen de les
parts que no hagin aprovat.
La nota de les parts aprovades pel juny se’ls mantindrà fins a la convocatòria de setembre.
La nota final donarà informació sobre les capacitats adquirides per l’alumne a l’acabament del curs. Es tindran
en compte les notes de les altres avaluacions però sempre que donin constància d’una progressió cap a
l’assoliment dels objectius finals

Farem també una activitat sobre el llibre de lectura : la nota estarà inclosa a la destresa d’Expressió Oral i/o
Expressió Escrita.
Les activitats d’avaluació seran tant de treball de classe com de feina personal.

PLATAFORMA DE SUPORT

Farem servir la plataforma de comunicació EDMODO que permetrà proporcionar a l’alumnat una eina de
seguiment de classe molt important on els alumnes poden seguir totes les activitats fetes a classe.
També servirà com a plataforma d’intercanvi de dubtes. La professora penjarà regularment:
●
●
●
●

documents relatius al desenvolupament del curs (calendari, avaluació ,etc)
recursos didàctics
tasques a fer, exercicis, vídeos…
Informacions diverses

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:
- Exercices de grammaire en contexte, niveau débutant, Hachette.

- Grammaire progressive du Français avec 600 exercices,
niveau débutant, Clé International

.

- Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Clé International.
- Exercices de grammaire A1 Hachette.
- Dictionnaire bilingue ( Larousse, Pons, Hachette, Reverso, Vox…)

TEMPORITZACIÓ FRANCÈS BÀSIC A2 . CURS 2019-20
Temporització del nivell A2 grup B de francès utilitzant el mètode C´est à dire A2.
Professor: Aurelio Gil Vallejo
Propostes amb un escenari de màxims: un llibre, 1 curs, 4 h setmanals + un divendres lectiu.
Una unitat: dues setmanes aproximadament.
Primer trimestre (més llarg)
- Unitats 0 a 4 (ambdues inclusivament)
- Avaluació 1-4 (setmana del 16 al 20 de desembre)
Segon trimestre
- Unitats 5 a 8 (ambdues inclusivament)
- Avaluació 5-8 (setmana del 16 al 20 de març)
Tercer trimestre (més curt)
- Unitats 9 i 10 ambdues inclusivament
- Avaluació 9-10 (setmana del 18 al 22 de maig; una setmana abans de l'examen final

Nivell A2 GRUPS A ,C
SUPORTS:
LLIBRE DE TEXT:
EDITO A2 ELEVE+CD+DVD ISBN-10: 849049208
EDITO A2 EXERCICES+CD ED.18 ISBN-10: 9788490492932
Grammaire Progressive Du Français. Niveau Intermédiaire ( A2+B1)- 4ª Édition (+ CD) Editeur: CLÉ
Internacional; Edition: 4 ISBN-13: 978-2090381030
LECTURES OBLIGATÒRIES:
1. Moi, Félix, 12 ans, sans frontières de Marc Cantin Collection : Milan Poche Jun
2. Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran , Magnard
3. Le Petit Nicolas Sempé et René Goscinny Collection : Folio Junior

Distribució temporal dels continguts del Édito B2 (provisional)

Dossiers 1 i 2 : octubre
Dossiers 3 i 4 : novembre
Dossiers 5: desembre
Dossiers 6,7,8,9,10,11,12 : de gener a maig
Aquesta temporització es provisional, depèn del ritme del grup, de les activitats
complementàries, i de les activitats culturals.

LECTURES OBLIGATÒRIES:
Les lectures estan integrades a la programació del curs. A partir de cada llibre, es faran activitats escrites i /co
orals. Es tractarà també d’estudiar el país francòfon i la seva cultura a través dels dos primers llibres. (primer
trimestre Côte d´Ivoire i segon trimestre Maghreb).

MATERIAL COMPLEMENTÀRI AUTOAPRENENTATGE :
A2 élémentaire - TV5Monde-apprendre-le-francais
https://apprendre.tv5monde.com › exercices › a2-elementaire
Dictée d'Archibald : dictée en français en ligne - TV5Monde
https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm
PHONETIQUE Apprendre à prononcer le français

ACTIVITATS CULTURALS:
A determinar amb els alumnes i el departament (Setmana de la Francofonia - segon trimestre i concert de
cançons franceses)

AVALUACIÓ:
Els primer i segon trimestres es farà una avaluació completa seguint el format de l’examen final com l’indica
la web de la Conselleria: http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/nivell_avancat-83984/

4.- AVALUACIÓ

NIVELL BÀSIC A 1
Contràriament al que ocorre en el nivell Bàsic 2, en aquest primer curs hi ha avaluació continua. Correspon a
cada profesor determinar la manera en què durà a terme el procès d’avaluació del seguiment dels seus alumnes
en la tasca diaria a dintre la classe.
Tanmateix els differents professors que imparteixen aquest curs es coordinaran per elaborar les mateixes proves
formals (quatre al llarg del curs + una recuperació global a l’inici de juny) i aplicarán els mateixos criteris
d’avaluació i de qualificació.

Els principis generals i la descripció feta més endavant del procés d’avaluació que afecta a les proves
certificatives del nivell Bàsic (en acabar el segon curs d’aquesta étapa) seran d’aplicació a les diferents proves
d’avaluació continua del primer curs.

NIVELL BÀSIC A 2
Especificacions generals sobre les proves de nivell bàsic

1.Descripció i parts de les proves

Les proves de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial han d’estar dissenyades
per acreditar l’assoliment de les competències pròpies dels nivells bàsic A2, han de tenir com a
referència els objectius, les competències, els continguts i els criteris d’avaluació establerts en els
currículums per a cada un d’aquests nivells al Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB num. 66, de
16 de maig), pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic,
intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials
d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Les proves de certificació han de constar de 5 parts i han d’avaluar les següents
activitats de llengua:
k)
l)
m)
n)
o)

Comprensió de textos orals (CTO)
Comprensió de textos escrits (CTE)
Producció i coproducció de textos orals (PCTO)
Producció i coproducció de textos escrits (PCTE)
Mediació (M): mediació escrita (ME) i mediació oral (MO)

2.Puntuació
Totes les parts de cadascuna de les proves tenen el mateix valor, és a dir, cada part de la prova
val 1/5 de la puntuació total.
La puntuació total de la prova és de 100 punts. La puntuació de cada part de la prova és de 20
punts.
La nota de la part de Mediació és única i s’ha de calcular fent la mitjana de la puntuació
obtinguda a la mediació escrita (ME) i a la mediació oral (MO).
1. Principis generals. Normativa
- Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig)
- Reial decret 1/2019 d’11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener)
- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre)

2. Definició de nivell
Els ensenyaments de nivell bàsic A2 tenen com a referència el nivell A2 (nivell bàsic)
del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Capaciten els aprenents per fer un ús simple però suficient de l'idioma per
intervenir, actuar i mediar de manera senzilla, tant receptivament com
productivament, oralment i per escrit, comprenent i produint textos breus sobre
aspectes elementals i concrets de temes generals i situacions de la vida quotidiana
referents als àmbits personal i públic. Aquest ús implica la comunicació en llengua
estàndard o neutra per cobrir les necessitats més immediates en situacions de la
vida quotidiana. Així mateix, requereix l'adquisició progressiva de lèxic, expressions
i estructures d'ús freqüent necessaris per a aquesta comunicació.
També s’hi ha de començar a desenvolupar gradualment una certa autonomia en
l'aprenentatge.
En aquest nivell s'inclouen ja la majoria de les funcions socials (utilitzar formes de
cortesia simples i habituals per saludar i adreçar-se a algú; saludar la gent,
preguntar com estan i reaccionar adequadament a la resposta; mantenir intercanvis
socials molt curts; preguntar i respondre preguntes sobre el que es fa a la feina i
en el temps lliure; fer invitacions i respondre-hi; discutir què s’ha de fer, on s’ha
d’anar i preparar una cita; fer oferiments i acceptar ofertes; etc.), així com les
relatives a transaccions senzilles (per exemple, en botigues o oficines de correus o
d'entitats bancàries; sobre viatges, transports públics, adreces i subministrament
de béns i serveis quotidians).

3. Continguts

Són els que es descriuen per al nivell bàsic A2, per a tots els idiomes, al Decret 34/2019, de 10 de maig, pel
qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, referits de manera general a les competències sociocultural, sociolingüística,
funcional, estratègica, discursiva, lèxica i intercultural, i els específics per a cada idioma de les competències
morfosintàctica, ortotipogràfica i foneticofonològica.

4. Estructura i descripció de la prova
a) Comprensió de textos orals (CTO)
b) Comprensió de textos escrits (CTE)
c) Producció i coproducció de textos escrits i Mediació escrita (PCTE

i ME)
d) Producció i coproducció de textos orals i Mediació oral
(PCTO i MO)
5. Durada de la prova
PARTS
Comprensió de textos orals
Comprensió de textos escrits
Producció i coproducció de textos escrits
Mediació escrita
Total part escrita

Producció i coproducció de textos orals
Mediació oral
Total part oral

TOTAL global (aprox.)

DURADA aproximada
30 min
60 min
45 min
30 min
165’ (2 h 45 min)
8 min (màxim)
8 min (màxim)
15’
3 hores

En els idiomes àrab, rus i xinès els temps de cada part de la prova escrita pot augmentar- se fins a un màxim del
doble del temps estipulat, sempre que la durada total de la prova escrita no sigui superior a 3 h 45 min. en el
nivell bàsic A2.

Les proves de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, producció i coproducció de textos
escrits i de mediació escrita s’administraran en una única sessió en les dates i l’horari que s’indiquin en
el calendari d’exàmens establert en Resolució de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
La prova de producció i coproducció de textos orals i mediació oral s’administrarà en les dates i l’horari
que cada EOI estableixi per a cadascun dels respectius departaments didàctics d’idiomes.

6. Característiques de les parts de la prova

PART ESCRITA
a) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS
Objectius
generals

Comprendre, utilitzant el context lingüístic i extralingüístic,
l'essencial de textos orals que siguin: breus, d'estructura
senzilla i clara; en varietat estàndard i registre neutre, amb
vocabulari d'ús freqüent; referits a assumptes de la vida

quotidiana; articulats d’una manera clara i pausada, en bones
condicions acústiques i sense distorsions;sempre que es pugui
demanar confirmació, si escau.

Objectius
específics

a) Identificar i comprendre el sentit general i la informació
específica més rellevant de missatges i anuncis públics que
continguin instruccions, indicacions o altres tipus d’informació.
b) Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions
senzilles.
c) Comprendre la informació essencial i els punts principals del
que s'hi diu en converses sobre temes relacionats amb la vida
quotidiana i/o els propis interessos.
d) Comprendre el sentit general, els punts principals i la
informació específica rellevant de missatges enregistrats i de
programes de televisió o d'altres mitjans audiovisuals, com ara
butlletins meteorològics o anuncis comercials, amb el suport
d’imatges.
e) Copsar la línia argumental i els esdeveniments més
importants d'episodis o escenes de teatre, cinema o televisió
en llengua estàndard i amb preponderància d'elements visuals.

Nombre de textos i tasques
2-3 textos, 2-3 tasques
15-20 ítems repartits entre les diferents tasques

Tipologia dels textos
Entre altres:
- entrevistes senzilles o extractes d’entrevistes
- noticiaris i reportatges (informacions breus)
- anuncis publicitaris de radio i/o televisió
- missatges de contestador
- anuncis per megafonia
- butlletins meteorològics
- comentaris breus o resultats d'esdeveniments esportius.
- extractes d'altres emissions de ràdio o televisió (receptes de cuina simples,
resultats de la loteria, etc.)

Tipologia de les tasques

Entre
-

1. Comprensió global
2. Comprensió de la informació principal
3. Comprensió de dades i informacions concretes
altres:
Triar entre opcions múltiples
Respondre preguntes de V/F
Omplir espais en blanc amb informació concreta

-

Relacionar textos amb el títol corresponent
Relacionar textos amb imatges
Relacionar ítems amb l’opció corresponent
Preguntes ordenades en relació amb el text

Extensió dels textos
Duració total de 8 min
La durada de cadascun dels àudios no hauria de ser superior a 3 minuts
Els textos s’escolten 2 vegades

Puntuació
20 punts

b) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS

Objectius
generals

Objectius
específics

Comprendre l'essencial de textos escrits que siguin:
breus, senzills, contextualitzats, sobre aspectes de la vida
quotidiana, en llengua estàndard i registre neutre, amb lèxic d'ús
freqüent.
a) Comprendre informacions, instruccions o indicacions bàsiques
contingudes en rètols, anuncis o cartells d'espais o serveis públics,
sempre que es trobin dins el seu context.
b) Comprendre missatges o notes breus amb informació,
instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de
la vida quotidiana.
c) Comprendre el contingut de la correspondència personal breu
(missatges de text, correus electrònics, cartes, targes postals, etc.).
d) Comprendre el contingut de la correspondència formal breu
(cartes, correus electrònics, faxos, etc.) sobre qüestions pràctiques.
e) Comprendre la informació essencial i localitzar informació
específica en materials informatius o publicitaris (fullets, prospectes,
plànols, menús, llistes, horaris, llocs web, etc.).
f) Comprendre instruccions o normes (manuals de funcionament,
regles d'un joc, etc.) de textos poc especialitzats.
g) Identificar els punts principals de textos periodístics que
descriguin fets o esdeveniments, sobretot els que incloguin xifres,
noms o il·lustracions.
h) Comprendre el sentit general d’un relat o una descripció lineals.

Nombre de textos i tasques
3-5 textos, 3-5 tasques
20-40 ítems repartits entre les diferents tasques

Tipologia dels textos
Entre altres:

- anuncis o noticies breus de diaris
- fulletons turístics senzills
- articles curts sobre temes de la vida quotidiana
- entrevistes, consells pràctics
- instruccions i normes bàsiques
- cartes i correus electrònics (administratius i personals) senzills i curts
- relats de fets curts i senzills
- apunts breus en xarxes socials

Tipologia de les tasques
1. Comprensió global
2. Comprensió de la informació principal
3. Comprensió detallada

Tasques, entre altres, de:
- Relacionar: (associació de diversos ítems relacionats amb anuncis,
extractes curts de textos, rètols, missatges, etc.)
- Seleccionar o respondre (opció múltiple, vertader/fals, etc.)
Completar (espais en blanc amb opció múltiple, d’un banc d’ítems amb un
nombre reduït de distractors, etc.)

Extensió dels textos
400-600 paraules*

Puntuació
20 punts
*Els idiomes àrab i rus poden reduir el nombre de paraules de cada part de les proves,
com a màxim, en un 25% total de paraules estipulat. A l’idioma xinès s’ha de calcular
el nombre de caràcters equivalents a l’alfabet llatí i en relació amb el nivell i la
dificultat de la tasca.

c) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS
Objectius
generals

Objectius
específics

Escriure textos breus i senzills, sobre aspectes quotidians,
amb un repertori limitat de lèxic i estructures, tot
garantint-ne la cohesió i seguint les convencions elementals
d’ortografia i puntuació de manera suficient per evitar
distorsions del missatge.
a) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de
missatges senzills amb informació, instruccions i indicacions
relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.
b) Escriure correspondència personal breu per mostrar
agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o de l’entorn
(família, condicions de vida, feina, amics, diversions, etc.).
c) Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per
sol·licitar un servei o demanar informació, entre d’altres.
d) Fer descripcions de persones, objectes, llocs, vivències
personals, intencions de futur, gustos o preferències.
e) Escriure instruccions senzilles referents a activitats de la

vida quotidiana, com ara les indicacions per arribar a un lloc,
per exemple.
f)
Narrar de forma breu i elemental experiències, activitats
o esdeveniments, mantenint la cohesió del text a través de
mecanismes simples (temps verbals, connectors, puntuació,
etc.).
g)
Emplenar formularis, qüestionaris i impresos senzills
relacionats amb l’activitat quotidiana de l’aprenent.

Nombre de tasques
1 tasca
L’examinand escull entre 2 propostes

Tipologia de les tasques
Producció d’un text a partir d’una situació de comunicació, amb un objectiu
comunicatiu i unes pautes concretes de contingut.
Entre altres:
- notes, missatges (amb informació, instruccions i indicacions relacionades amb
activitats i situacions de la vida quotidiana)
- correspondència personal breu (per mostrar agraïment, disculpar-se o parlar
d’un mateix o de l’entorn: família, condicions de vida, feina, amics, diversions,
etc.)
- correspondència formal molt senzilla i breu (per sol·licitar un servei o demanar
informació, entre d’altres)
- descripcions de persones, objectes, llocs, vivències personals, intencions de
futur, gustos o preferències.
- narració breu i elemental d’experiències, activitats o esdeveniments

Extensió dels textos
Context/instruccions: 60 paraules aprox.
Producció: 100-120 paraules aprox.*

Puntuació
20 punts

c) 2. MEDIACIÓ ESCRITA
Objectius
generals

Transmetre informació rellevant de textos escrits breus i
clarament estructurats, sobre aspectes concrets i familiars,
de llenguatge estàndard i senzill.

Objectius
específics

a) Transmetre per escrit la idea central i la informació
rellevant d'anuncis, avisos, etiquetes o instruccions, tant orals

com escrits.
b) Interpretar i descriure oralment imatges o esquemes sobre
temes quotidians (mapes, diagrames, gràfics, etc.).
c) Resumir per escrit els punts principals de textos
informatius (notícies breus, comentaris, etc.) transmesos per
mitjans audiovisuals o per escrit acompanyats d'il·lustracions.
d) Transmetre per escrit informació específica de textos
escrits sobre temes d'interès immediat.
e) Fer traduccions aproximades comprensibles de textos
escrits breus sobre temes quotidians.

Nombre de textos i tasques
1 o més textos, 1 tasca

Tipologia dels textos
Entre altres:
-

Instruccions senzilles

-

Infografies

-

Gràfics

-

Anuncis publicitaris

-

Informes breus o fullets descriptius

-

Imatges

Tipologia de les tasques
Interpretar i descriure o imatges o esquemes sobre temes quotidians (mapes,
diagrames, gràfics, etc.).
Transmetre per escrit i de manera senzilla informació específica de textos escrits
breus sobre temes d'interès immediat.
El text font per realitzar la mediació ha d’estar en la L2 (mediació intralinguistica)
La tasca proposta ha de partir d’una situació autèntica o versemblant i ha
d’incloure una contextualització detallada (què, perquè, per a qui, ...)

Extensió dels textos
Text font: fins a 90 paraules
Producció: 60-80 paraules aprox.

Puntuació
10 punts

PART ORAL
d) 1. d) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS
1PPPPP.11d) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS
d) 1. PRODUCCIÓ
I COPRODUCCIÓ
DE TEXTOS
ORA
PRODUCCIÓ
I COPRODUCCIÓ
DE TEXTOS
ORALS
Objectius
generals

Produir textos orals breus per comunicar-se de forma
comprensible, reproduint els matisos més bàsics de l'entonació
i la pronunciació, encara que siguin evidents l'accent, les
pauses i vacil·lacions, recorrent, si cal, a recursos no verbals o
alternança de codi, amb la cooperació dels interlocutors,
podent, si escau, demanar aclariments o repeticions.
a) Interactuar en situacions habituals de contingut previsible

Objectius
específics

b) Fer presentacions breus assajats prèviament sobre temes
habituals i poder respondre a preguntes breus i senzilles.
c) Narrar experiències o esdeveniments i descriure aspectes
quotidians de l’entorn (persones, llocs, feina o estudis,
objectes i possessions), activitats habituals, plans,
preferències, gustos o aficions, relacionant adequadament els
diferents elements.
d) Interactuar de manera bàsica en transaccions que es
produeixen en, comerços, restaurants, serveis públics,
entitats bancàries, etc.
e) Intercanviar informació o opinions i respondre a preguntes
sobre temes quotidians propers a l'alumnat.
f) Contar històries senzilles que poden anar acompanyades de
suports visuals, com ara les vinyetes d’un còmic.

Nombre de tasques
1 tasca

Tipologia de les tasques
Prova individual o en parelles
Monòleg amb breu interacció amb l’examinador
o
Diàleg en parelles

Durada
Durada total: màxim 8 minuts
Temps de preparació: 2-3 min
Introducció (opcional/no avaluable): 1 min
2-3 minuts per candidat + 1-2 minuts d’interacció amb l’examinador (si la prova
és individual)
4-5 minuts per parella (si la prova és en parelles)

Puntuació
20 punts

Md) 2. MEDIACIÓ ORAL

d) 2. MEDIACIÓ ORAL
Objectius
generals

Objectius
específics

Transmetre informació rellevant de textos orals breus i
clarament estructurats, sobre aspectes concrets i familiars, de
llenguatge estàndard i senzill,encara que calgui simplificar-ne
el missatge o fer ús de llenguatge no verbal o d'alternança de
codi.
a) Transmetre oralment la idea central i la informació
rellevant d'anuncis, avisos, etiquetes o instruccions.
b) Interpretar i descriure oralment imatges o esquemes sobre
temes quotidians (mapes, diagrames, gràfics, etc.).
c) Resumir oralment els punts principals de textos informatius
(notícies breus, comentaris, etc.) transmesos per mitjans
audiovisuals o per escrit acompanyats d'il·lustracions.
d) Fer oralment traduccions aproximades de textos escrits
senzills sobre realitats quotidianes (fullets, direccions,
instruccions, cartes o correus electrònics personals, etc.).

Nombre de textos i tasques
1 o més textos, 1 tasca

Tipologia dels textos
Entre
-

altres:
Instruccions senzilles
Infografies
Gràfics
Anuncis publicitaris
Informes breus o fullets descriptius
Imatges

Tipologia de les tasques
- Transmetre oralment la idea central i la informació rellevant d'anuncis,
avisos, etiquetes o instruccions escrites.
- Interpretar i descriure oralment imatges o esquemes sobre temes quotidians
(mapes, diagrames, gràfics, etc.).
- Resumir oralment els punts principals de textos informatius (notícies breus,
comentaris, etc.) transmesos per escrit i acompanyats d'il·lustracions
El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica)
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una
contextualització detallada.
La prova es pot fer amb un o dos candidats.

Extensió dels textos i durada
Text font: fins a 100 paraules
Durada total: màxim 5 min (1 candidat), 7 minuts (2 candidats)
Temps de preparació: 2-3 min
Producció: 2 min per candidat

Puntuació
10 punts

PROGRAMACIÓ DIDÁCTICA DE NIVELL INTERMEDI

1.- OBJECTIUS NIVELL INTERMEDI B1

El Nivell Intermedi té com finalitat principal capacitar l’alumne per utilitzar l'idioma
amb una certa seguretat de forma receptiva i productiva, tant en forma parlada com escrita
així com per a mediar entre parlants de diferents llengües amb una certa fluïdesa,
naturalitat i flexibilitat. Es farà servir un ventall ampli de situacions i contextos quotidians
o habituals, com ara els que requereixin comprendre i produir textos d’una certa extensió
i varietat sobre aspectes generals o d’altres més específics derivats de temes d’interès
personal i professional. L’alumnat es veurà progressivament exposat a diversos accents,
registres i estils que siguin fàcilment intel·ligibles i produïts en llengua estàndard. El
llenguatge haurà de contenir estructures variades, a més d’un un ampli repertori lèxic d’ús
comú que pot incloure algunes expressions idiomàtiques d’ús molt freqüent.
Per assolir aquest nivell, l’aprenent haurà de fer servir les estructures principals de
l’idioma i disposar de les estratègies necessàries per actuar amb eficàcia en situacions
comunicatives de tipus general i algunes de més específiques.
En aquest nivell s’espera un alt grau de desenvolupament de l’aprenentatge autònom.
Els textos coincidiran majoritàriament amb els del Nivell Bàsic, emperò s’haurà
d’utilitzar un ventall més ampli de situacions i introduir noves estructures.

OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL INTERMEDI B1
En acabar els dos cursos que integren el nivell intermedi, l’alumnat haurà de ser capaç
de:
a) Comprendre la informació general, les idees principals i els detalls més rellevants en
textos orals estructurats amb claredat, produïts en llengua estàndard i articulats a
velocitat pausada emperò natural. Aquests textos poden ser transmesos directament
o per mitjans tècnics, sempre que les condicions acústiques siguin adequades i es
pugui tornar a escoltar el que s’ha dit.
b) Expressar-se i interactuar en textos ben organitzats i adequats als interlocutors i al
propòsit comunicatiu. Els aprenents hauran de fer-se comprendre amb una correcció,
fluïdesa i espontaneïtat que permetin mantenir la interacció encara que resultin
evidents l’accent estranger i les pauses per planejar el discurs o corregir errors, i
encara sigui necessària la cooperació per part dels interlocutors.
c) Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees principals i els detalls
més rellevants que es troben en textos escrits clars i ben organitzats, produïts en
llengua estàndard i sobre temes generals, temes actuals o d’altres menys rutinaris
relacionats amb les àrees d’especialitat dels aprenents.

d) Escriure textos senzills i cohesionats sobre temes generals i quotidians, o d’altres
menys rutinaris d’interès personal en els quals es demana o transmet informació; es
narren històries; es descriuen experiències, esdeveniments (reals o imaginats),
sentiments, reaccions, desitjos i aspiracions; es justifiquen opinions i s’exposen plans,
arguments i intencions.
e) Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements morfosintàctics,
lèxics i fonètics, i entendre la seva importància per tal de fer efectiu el procés de
comunicació.
f) Consolidar gradualment l’actitud oberta i positiva que s’ha de mantenir davant una
realitat plurilingüe i pluricultural que fomenti la tolerància i el respecte mutu i que
faciliti la mobilitat i la cooperació internacionals.
g) Ampliar els coneixements i analitzat les característiques i singularitats pròpies de la
societat i la cultura de la llengua estudiada amb la finalitat de continuar
desenvolupant la competència comunicativa i la consciència intercultural.
h) Ampliar les estratègies de treball personal i desenvolupar l’aprenentatge autònom,
utilitzant tots els recursos a l’abast que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida.
Mostrar habilitat per analitzar les pròpies necessitats comunicatives, autoavaluar i
controlar el propi procés d’aprenentatge de la llengua per tal de millorar les tasques
plantejades i assolir els objectius establerts.
i)

Ampliar les estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió,
interacció i mediació encara que en aquest nivell es segueixin utilitzant freqüentment
les estratègies compensatòries.

j)

Ampliar el repertori lèxic per expressar-se sobre temes relatius a la vida quotidiana,
com ara la família, el temps lliure, els sentiments i d’altres temes inclosos en el
present nivell, encara que es necessiti l’ajuda de pauses, reformulacions i repeticions.

k) Desenvolupar la capacitat de destriar la informació rellevant de la que és accessòria.
l)

Començar a desenvolupar la capacitat d’inferir i deduir la informació no explícita.

m) Utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com mitjà per incrementar la comprensió.
n) Identificar la funció i tipologia dels textos i documents de treball, tant orals com escrits
(procedència, emissor, finalitat, etc.)
o) Comprendre les actituds i els estats d’ànim de les persones que parlen.
p) Utilitzar eficaçment diccionaris, llibres i altres materials de consulta.
q) Identificar les característiques de la llengua objecte d’aprenentatge per contrast
i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan escaigui.
r) Apreciar el valor de la llengua estrangera com mitjà de comunicació amb persones

que pertanyen a una cultura diferent i com element afavoridor de les relacions socials
i interpersonals, tot desenvolupant actituds de respecte cap a altres llengües i els seus
parlants
Al finalitzar aquest nivell encara cal esperar errors morfosintàctics, així com la utilització
de pauses, reformulacions i repeticions, sobretot quan es parla de forma poc controlada,
emperò no s’han de produir faltes que impedeixin la comprensió en temes de caràcter
general. La pronunciació haurà de ser clarament intel·ligible encara que sigui evident
l’accent estranger i
es produeixin errors d’accentuació i entonació S’espera també que l’alumnat utilitzi
conscientment les estratègies adients per evitar que es trenqui la comunicació. Cal
recordar l’aspecte cíclic de tots aquests continguts.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL B1
Els continguts per al Nivell Intermedi1 es refereixen principalment a dos trets
fonamentals:
•

La capacitat de l’aprenent per mantenir la interacció i poder comunicar el que vol en
una varietat de contextos.

•

La capacitat de enfrontar-se de manera flexible al les situacions de la vida diària.

A l’acabament del Nivell Intermedi 1 l’alumnat haurà d’haver adquirit un nivell de
competència B1 en referència als nivells establerts pel Marc Comú Europeu per a
l’aprenentatge de les llengües (MCER)
Destreses receptives: comprensió lectora i comprensió auditiva
1.2.1 Comprensió lectora.
a) Comprendre rètols, cartells, prospectes, fulletons i manuals amb instruccions,
indicacions i informació rellevant sobre el funcionament i la utilització de productes
o serveis.
b) Comprendre cartes, notes personals i missatges que continguin descripcions
d’esdeveniments, de sentiments i de desitjos amb l’objectiu de mantenir
correspondència.
c) Comprendre la informació rellevant d’escrits quotidians oficials i textos breus
referents a l’entorn de l’alumnat, com ara cartes i documents; informes i
memoràndums, entre d’altres.
d) Comprendre els punts significatius de textos periodístics senzills sobre temes
quotidians amb un lèxic habitual o propi del entorn dels aprenents.
e) Comprendre amb suficient detall els missatges en textos adreçats a l’alumnat, com
ara els referents al seu entorn acadèmic.
f) Comprendre lectures adients al nivell (originals o adaptades), seguint el
desenvolupament argumental i mantenint viu l’interès pel text, sense que la lectura
es vegi dificultada per un lèxic i una morfosintaxis massa complexos, i sempre que
la major part des elements desconeguts pugui ser interpretada a partir del context.

1.2.2 Comprensió auditiva
a) Comprendre la informació principal i els detalls rellevants d’anuncis i missatges orals
que continguin instruccions senzilles, indicacions clares o altres tipus d’informació
sempre que el discurs sigui clar, la velocitat normal i es tractin temes quotidians o de
la vida professional expressats en llengua estàndard.
b) Comprendre converses sobre aspectes quotidians que es produeixen entre dos
interlocutors en presència de la persona aprenent, les quals no siguin
proposicionalment ni lingüísticament complexes ni tampoc estiguin distorsionades
pel soroll ambiental.
c) Comprendre, en relació directa amb un interlocutor que parla pausadament,
informació relativa a situacions personals, fets esdeveniments i necessitats de la vida
quotidiana i poder expressar l’opinió personal encara que es necessitin freqüents
aclariments i repeticions.
d) Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats
materials i relacions socials de la vida quotidiana, sensacions físiques i sentiments
formulats explícitament i opinions personals expressades de manera senzilla a una
velocitat lenta però no forçada.

e) Comprendre els punts principals exposats en converses que tinguin lloc entre un
nombre reduït d’interlocutors, en presència de l’alumnat, identificant els canvis de
tema, a condició que el discurs s’articuli amb claredat i en llengua estàndard.
f) Comprendre gran part del que es diu en presentacions i xerrades curtes i senzilles
sobre temes familiars a condició de que s’articulin amb claredat i en llengua
estàndard.
g) Comprendre el contingut essencial de les negociacions i gestions comercials més
habituals.
h) Poder seguir discussions i debats senzills sobre temes de l’entorn de l’alumnat.
i)

Comprendre la informació continguda en documents enregistrats senzills i en llengua
estàndard referits a temes habituals o de l’entorn de l’aprenent, sempre que aquests
textos es puguin escoltar més d’una vegada.

j)

Comprendre la informació essencial de butlletins informatius radiofònics o televisats
i extractes de programes senzills que tractin temes familiars, expressats amb claredat
i en llengua estàndard.

k)

Comprendre les idees principals de seqüències de pel·lícules o en les quals el
llenguatge sigui clar i senzill i tan la imatge com l’acció ajudin a comprendre
l’argument.

l)

Poder seguir instruccions relacionades amb tasques d’orientació, processos senzills o
funcionament d’aparells tècnics habituals.

Destreses productives: expressió oral i expressió escrita

1.2.3 Expressió oral
a) Fer presentacions breus i senzilles preparades amb antelació, que estiguin clarament
estructurades, i poder contestar a les preguntes dels oients sempre que aquestes facin
referència a qüestions rellevants per a l’aprenent.
b) Participar amb un cert grau d’eficàcia en una entrevista, contestant preguntes o
plantejant-les, mentre es puguin seguir unes pautes establertes i les preguntes
adreçades a l’aprenent no requereixin un alt grau d’improvisació. En pot ser un
exemple una visita al metge on l’aprenent podrà descriure símptomes d’una malaltia
encara que ho faci amb un grau limitat de precisió.
c) Produir, de forma improvisada, enunciats relatius a situacions quotidianes,
esdeveniments, estats físics o sensacions, experiències personals o laborals, actituds
pròpies, opinions i sentiments, contacte social (salutacions, agraïments, disculpes,
etc.) o intercanvis d’ informació, invitacions, demostracions d’interès per l’estat dels
altres, etc. Aquests intercanvis poden tenir lloc en relació directa amb un interlocutor
o en comunicacions telefòniques, tot tenint en compte que en aquest nivell es
produeixin freqüents pauses i repeticions.
d) Prendre part activa en converses amb un nombre reduït d’interlocutors, en les quals
es narri o descrigui algun fet quotidià, s’exposin idees, s’expressi acord, s’expliqui el
que plau o desplau, es comparin i contrastin alternatives, etc., sempre que els
continguts siguin proposicional i lingüísticament senzills, i l’aprenent pugui fer
repetir certes paraules i expressions.
e) Actuar amb un cert grau d’eficàcia en situacions habituals que poden tenir lloc en
comerços, oficines de correus o entitats bancàries, entre d’altres. En poden ser
exemples: demanar informació sobre talles de roba, materials o colors; informar-se
de formes de pagament, o solucionar problemes quan s’està de viatge, com ara
demanar a un passatger d’un autobús on cal baixar, o demanar on està l’oficina
d’objectes perduts., etc.
f) Intervenir, encara que sigui mitjançant col·laboracions senzilles, en discussions,
debats i col·loquis sobre temes generals o relacionats amb els interessos dels
aprenents.
g) Presentar un comunicat breu, prèviament assajat .
h) Prendre part en transaccions i gestions senzilles relacionades amb temes
d’informació personal, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com
participar en converses sobre béns i serveis públics quotidians, com ara restaurants
o transports, entre d’altres.
i) Fer descripcions senzilles sobre temes relacionats amb l’entorn dels aprenents, com
ara descriure objectes que els són familiars
j) Adquirir gradualment la capacitat d’actuar de manera adequada davant el que han
dit i fet altres persones.
k) Desenvolupar la capacitat d’utilitzar els patrons de ritme, entonació i accentuació,
així com la pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics.
1.2.4 Expressió escrita
a) Escriure textos reals o imaginaris sobre temes quotidians o del entorn de l’alumnat,
on s’haurà de desenvolupar la capacitat d’organitzar la informació fent servir els
connectors més freqüents per enllaçar oracions i mostrar la suficient precisió i
correcció en l’exposició de les idees.
b) Escriure notes personals, missatges, instruccions i anuncis que transmetin informació
senzilla dirigida a qualsevol lector. Els aprenents hauran de expressar clarament els

aspectes que considerin importants.
c) Escriure correspondència personal en la qual l’aprenent narri amb cert detall
experiències, sentiments o esdeveniments.
d) Escriure correspondència formal breu i senzilla tot seguint patrons establerts i tenint
en compte que l’alumnat gradualment haurà d’incorporar els textos model al seu
repertori personal
e) Escriure informes a partir d’un model senzill, relacionats directament amb els
interessos de l’aprenent on es tractin amb claredat i suficient precisió els punts
establerts per la tasca que s’ha de dur a terme.
f) Mostrar un domini suficient del vocabulari i de les estructures per poder produir
textos que s’utilitzen en situacions quotidianes, encara que es donin interferències i
es facin servir reformulacions o solucions alternatives quan no es coneix una
expressió o una paraula.

2.- CONTINGUTS

Encara que els continguts es presenten organitzats en diferents apartats, per aplicar-los a
l’ensenyament, haurien d’integrar-se en un tot significatiu a partir dels objectius
específics de cadascuna de les activitats de la llengua, de manera que l’alumnat els
adquireixi a través de les tasques i activitats que es proposen a l’aula.

CONTINGUTS NOCIONALS
Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua i són presents en tot procés
lingüístic, des de l’expressió o la comprensió de la unitat lingüística més breu fins a la
realització de funcions de la llengua necessàries per dur a terme tasques o projectes.
El llistat de nocions generals es deriva dels aspectes que es tracten quan s’utilitza una
llengua, dels conceptes als quals es refereixen els parlants i dels trets específics d’una
situació comunicativa concreta.
Els següents continguts nocionals poden ser aplicables al Nivell Intermedi.
Entitat
•

Expressió de les entitats i referència: identificació personal i dels altres.

Propietats

•
•
•

Existència: presència, absència, disponibilitat, etc.
Qualitat: condicions i qualitats físiques, valoracions, edat, adequació,
correcció,utilitat, capacitat, facilitat, dificultat,
Quantitat: nombre, grau, quantitat,etc.

Relacions
•

Espai. Ubicació absoluta i relativa en l’espai: distància, moviment, origen
dimensió, longitud, temperatura, volum, pressió etc.

•

Temps. Situació absoluta i relativa en el temps: lloc en el temps, divisió del temps,
indicacions de temps, etc
Estats, activitats, processos, realitzacions: temps, aspecte, modalitat,
Participants i les seves relacions.
Relacions lògiques: conjunció, disjunció, oposició, comparança, condició, causa,
finalitat, resultat, relacions temporals (anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat).Relacions de modo, lloc, instrument, correspondència, possessió,
lògica, etc.

•
•
•

Nocions cognitives
•
•

Reflexió: creure, esperar,saber, recordar, etc.
Expressió: formes de contestar, demanar perdó, sol·licitar, etc.

Deixis: Referència o identificació:
•

Pronoms, nocions anafòriques i catafòriques, nocions de definició i indefinició,etc

CONTINGUTS SOCIOCULTURALS
L’alumnat haurà de ser progressivament conscient dels signes de diferenciació cultural,
mostrar tolerància i estar preparat per utilitzar les estratègies necessàries per establir una
base apropiada per a la comunicació.
Aquest apartat fa referència a despertar en l’alumnat un sentit de familiaritat cap a
determinats aspectes de la cultura estrangera. Es tracta de que les persones aprenents
reflexionin sobre trets de la nova cultura, als quals tal vegada s’han enfrontat, emperò no
els han parat esment.
Els elements que s’inclouen presenten una àmplia varietat que es desenvoluparà al llarg
de tots els nivells; la seva assimilació dependrà de les actituds més o menys obertes dels
aprenents:
Els exponents socioculturals exposats en aquest nivell són generalment d’una estructura
simple i directa i com a tals podran ser fàcilment entesos per l’alumnat. Tenen com a
objectiu principal l’empatia o capacitat de comprendre les necessitats problemes i
sentiments dels altres, tot responent correctament a les reaccions emocionals que es
produeixin.Es tindran en compte les àrees següents de la cultura i societat de la llengua
objecte d’estudi.

•

Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars.

•

Horaris i costums relacionats amb el treball.

•

Activitats d’oci. Festivitats més rellevants.

•

Relacions interpersonals: introducció a l’estructura social.

•

Relacions familiars, generacionals i professionals.

•
•

Relacions amb diferents grups socials, entre si mateixos i entre els dos sexes.
Situacions formals i informals a la feina i amb les autoritats.

•

Relacions interracials. Idea general sobre el paper de la política.

•
•
•
•
•
•
•

Condicions de vida: característiques específiques del món familiar i laboral.
introducció al món laboral. Drets bàsics de la població.
Valors, creences i actituds (enfocament general). Tradicions importants. Benestar.
Seguretat. Tradició. Identitat nacional i estrangera. Estereotips.
Característiques bàsiques del sentit de l'humor. Referents culturals i artístics d’ampli
espectre.
Llenguatge corporal: gestos i postures. Proximitat i contacte visual.
Convencions socials: convencions i tabús relatius al comportament. Normes de
cortesia.. Rituals de visita, menjar i beure. Les convencions socials i rituals
lingüístiques fan referència a l’ús de les funcions socials esmentades a l’apartat 5.2.
Comportament ritual: celebracions i cerimònies més rellevants.
Geografia bàsica: països més importants en els quals es parla la llengua i informació
sobre les ciutats més significatives. Introducció bàsica a les varietats de llengua).

CONTINGUTS TEMÀTICS
Els temes a tractar poden estar relacionats amb el context situacional (comprar a un
comerç), així com amb temes d’interacció comunicativa (parlar de l’oferta que existeix
de tendes i comerços).
Les àrees temàtiques, o nocions específiques, són generalment coincidents amb les
proposades per al Nivell Bàsic; això no obstant, la complexitat del lèxic i de les
estructures que s’utilitzin en el tractament dels temes consignats respondrà als objectius
d’aquest nivell. En aquests objectius s’han assenyalat també alguns dels aspectes que
l’alumnat d’aquest nivell ha de ser capaç de comprendre o produir a partir les següents
àrees temàtiques:
1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els
àmbits personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon,
lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat,
idioma, procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter,

religió, gustos i preferències, aparença física, trets més característics de la
personalitat, estat d’ànim, experiències personals).
2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa
instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu
(el barri, la ciutat, el camp), regió i país. En aquest nivell es poden incloure temes
sobre la flora i fauna de l’entorn de l’aprenent.
3. Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions,
treball (característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i
condicions de treball, projectes, obligacions familiars i laborals).
4. Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats
intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre,
els instruments musicals. En aquest nivell es poden tractar temes sobre de la premsa,
les revistes, el periodisme, etc
5. Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi.
Bitllets, preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus
d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més
comuns, entrada i sortida d’un país, direccions, senyals de trànsit, etc.
6. Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions,
invitacions, contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o societats.
En aquest nivell es poden incloure de forma general temes sobre criminalitat i
justícia.
7. Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més
comunes i freqüents, consultes i serveis mèdics. En aquest nivell es poden incloure
temes sobre benestar personal, accidents i asegurances.
8. Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat),
normes i tasques. En aquest nivell es poden tractar temes relacionats amb les
qualificacions i certificacions vocacionals i acadèmiques.
9. Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles,
colors), articles domèstics, estris bàsics del col·legi o del treball; preus, moneda,
bancs, restaurants, bars, formes de pagament, reclamacions, requisits per als
fumadors i no fumadors, etc.
10. Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics,
receptes, menús, restaurants.
11. Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de
servei, comissaries de policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
12. Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes,
les tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio, En aquest nivell

es poden incloure temes sobre les habilitats per expressar-se i per establir
comunicació.
13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient.
14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.
CONTINGUTS LEXICO-SEMÁNTICS
Els continguts lèxics estan directament lligats amb els continguts temàtics que s’han de
tractar en aquest nivell, es a dir els que es refereixen a camps semàntics habituals, o
específics, com ara els relacionats amb els interessos de l’alumnat... A més, es poden tenir
en compte els següents elements lèxics.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antònims, sinònims i mots polisèmics elementals.
Mots transparents, calcs i “falsos amics”.
Paraules compostes i paraules derivades del lèxic bàsic.
Prefixos i sufixos bàsics en la formació de paraules de caràcter lèxic: in-,
Abreviacions: sigles, acrònims, símbols i abreviatures més importants o
freqüents.
Algunes onomatopeies bàsiques.
Préstecs, i mots forans.
Anglicismes
Frases fetes. Es poden incloure alguns proverbis molt comuns.
Expressions comparatives d’ús comú.
Combinacions lèxiques bàsiques de la vida quotidiana.
Neologismes, substantius que corresponen a marques registrades o a noms
propis.

CONTINGUTS FUNCIONALS
Es poden definir com les accions que es realitzen mitjançant la utilització de una llengua,
és a dir el coneixement i ús de les convencions que regeixen la realització adequada de
funcions de la llengua, com ara la competència que permet entendre i expressar peticions,
queixes, acord i desacord, etc., mitjançant diverses fórmules lingüístiques.
S’ha d’aprofundir en el coneixement de les funcions del llenguatge des del contrast entre
les estratègies de comunicació adquirides no només en la llengua materna sinó també en
altres idiomes estrangers que l’alumnat conegui.
En el Nivell Intermedi es repeteixen els continguts funcionals consignats en el Nivell
Bàsic i s’inclouen algunes noves funcions.
Actes assertius:
Funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la
creença i la conjectura per tal d’afirmar, anunciar, acusar, admetre, postil·lar, atribuir,
confirmar la veracitat d’un fet, corroborar, desmentir, predir, assentir i classificar; fer
descripcions referents al treball, persones, caràcter, i experiències; realitzar accions i
projectes referits al moment present, al passat i al futur; expressar acord i desacord;

expressar desconeixement; expressar opinions; expressar certesa;identificar-se; informar
sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions; presentar i presentar-se; recordar a algú;
rectificar i corregir informació, presentar-se; rectificar i corregir informació.
Actes compromisius:
Realitzacions de funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió d’oferiment,
intenció, voluntat i decisió com ara expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o
de no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna cosa.
Actes directius:
Realitzacions de funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci
o no alguna cosa, tant si això és un acte verbal com una acció d’altra índole com ara
aconsellar, alertar, donar instruccions o permís; demanar alguna cosa, demanar ajuda,
confirmació, informació, instruccions, opinió i permís; prohibir o denegar, proposar,
permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar; dissuadir, insistir, prevenir, reclamar,
suggerir, etc.
Actes fàtics i solidaris:
Realitzacions de funcions o actes de parla que es realitzen per establir o mantenir el
contactesocial i expressar actituds cap els altres com acceptar o declinar una invitació,
ajuda o oferiment; agrair, atreure l’atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se i expressar
aprovació; felicitar, interessar-se per algú o alguna cosa; lamentar, demanar i acceptar
disculpes; refusar, saludar i respondre a salutacions; compadir-se, defensar-se, etc.
Actes expressius:
Realitzacions de funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments
davantdeterminades situacions com ara expressar alegria, felicitat, estima, simpatia,
decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció, tristesa, molèstia, estima,
confiança, antipatia, admiració, etc.

COMPETÈNCIA DISCURSIVA. GRAMÀTICA TEXTUAL
La Competència discursiva es refereix al coneixement i ús dels mecanismes de cohesió i
organització d’un text o discurs, tant parlat com escrit
•

Textos i àmbits

La unitat que es pren com a eix de la descripció de les llengües és el text, que és la forma
comunicativa lingüística mínima.
Encara que a l’anàlisi teòric el text pot separar-se en unitats tan petites com el fonema o
el signe escrit, un enfocament comunicatiu de l'idioma requereix treballar amb el text de
forma real en la qual aquestes i altres unitats menors es relacionen i, finalment, assoleixen
sentit i propòsit.

•

Tipus de textos

La realització de tasques inclou activitats lingüístiques que requereixen el processament
de textos orals o escrits, a través de la recepció, producció, interacció o mediació.
Textos orals i escrits amb suports diversificats, generats en diferents situacions
comunicatives i amb diferents paràmetres contextuals (canal, àmbit d’ús, relació entre els
interlocutors i funció del text). Es preveu que els textos per aquest nivell siguin dels
següents tipus:
•
•
•
•
•
•
•

Descripció
Diàleg o conversació
Narració
Predicció
Argumentació
Instrucció
Àmbits

Les activitats lingüístiques es contextualitzen dins els àmbits. Encara que poden ser
diversos, per raons pràctiques poden ser classificats en : personal, públic, acadèmic i
professional.
Àmbit personal:
•

Textos orals interaccionals i/o adreçats a una audiència: converses de caràcter
col·loquial amb amics, familiars o companys (cara a cara); missatges per
contestador telefònic i per mòbil; salutacions; orientació en ciutats o altres llocs;
narracions i descripcions d’esdeveniments, activitats o hàbits; ordres i
instruccions.

•

Textos escrits: notes, cartes i postals; fitxes personals; agenda personal; llistes de
la compra;; lletres de cançons; biografies i autobiografies; targetes d’invitació,
dedicatòries, felicitacions d’aniversari, etc.; missatges de correu electrònic, de
mòbil i de xat; ordres i instruccions; narracions d’experiències personals, d’hàbits,
de llocs i d’activitats; descripcions d’animals, persones, llocs i sentiments.

•

Àmbit públic:

•

Textos orals interaccionals: converses que tenen lloc en organismes oficials o
públics, com ara al banc, a la consulta d’un metge, a un restaurant, o d’altres que
poden tenir lloc al carrer, com pot ser respondre a una enquesta.

•

Textos orals adreçats a una audiència: avisos i anuncis emesos per altaveu en un
lloc públic (aeroport, estació de tren, etc.); avisos i anuncis emesos pels mitjans
de comunicació, o contes, narracions, cançons i extractes de pel·lícula, entre
d’altres.

•

Textos escrits: premsa escrita, formularis d’organismes oficials i altres
institucions públiques; acudits, qüestionaris i enquestes; horaris, cartells, guies
turístiques i d’oci; informació meteorològica; fullets d’informació general o
específica (d’una institució pública, d’instruccions generals, d’un museu, d’una
biblioteca, d’informació mèdica); menús i receptes; bitllets i entrades a
esdeveniments culturals i d’esplai; cartelleres d’espectacles; programacions de
ràdio i televisió; horòscops; còmics i històries amb dibuixos; anuncis breus del
diari; publicitat a les revistes, als diaris i a Internet; plànols de ciutats; etiquetes
de productes; llistes de compra; directoris de grans magatzems; pàgines web
d’interès personal.

•

Àmbit acadèmic.

•

Textos orals interaccionals: converses a classe entre alumnes i professors;
observacions sobre el procés d’avaluació.

•

Textos orals adreçats al públic: exposició breu d’un fet d’interès personal;
presentacions o explicacions a classe.

•

Textos escrits: llibres de text; qüestionaris, enquestes i reflexions sobre
l’aprenentatge, l’aprenentatge autònom i temes culturals, entre d’altres; exàmens,
impresos relacionats amb l’àmbit acadèmic; apunts de classe; fitxes personals de
vocabulari, gramàtica, etc.; diccionaris, gramàtiques i llibres de consulta; entrades
d’enciclopèdies; el Portfoli europeu.

Àmbit professional.
•

Textos orals interaccionals: converses senzilles de tipus formal que poden tenir lloc
al treball i converses telefòniques.

•

Textos orals adreçats a una audiència: explicacions i instruccions senzilles al lloc de
treball.

•

Textos escrits: anuncis breus de feina, descripcions de les activitats professionals,
impresos relacionats amb el món laboral, cartes senzilles formals, de currículum, i
presentació, comunicacions internes (correus electrònics, memoràndums, etc.) i
informes senzills.
•

La Gramàtica del text

Els continguts d’aquest apartat no s’han de considerar exclusius d’aquest nivell, sinó
criteris que s’han de tractar com a punts de referència que es troben a tots els nivells.
El text sempre s’ha de considerar com una unitat que va des del sintagma a l’oració, de
l’oració al paràgraf, del paràgraf al text en conjunt.
En aquest apartat es registren les dues propietats fonamentals del text, és a dir, la seva
coherència amb l’entorn comunicatiu i la seva cohesió interna. Tot contingut lingüístic
posterior s’inclou en aquest esquema, ja que els textos estan conformats per oracions,
aquestes per sintagmes (nominal, verbal, etc.) i així successivament, si bé el resultat no
és en absolut producte d’una mera agregació.

Adequació del text.
•
•
•
•
•

Tipus de textos segons la intenció: informatius, explicatius, persuasius, prescriptius,
conatius (conversacionals).
Varietats funcionals o registres.
Registre neutre, formal o informal.
Tipus i format de textos.
Rellevància del contingut per assolir la tasca (funcional i sociocultural).

Coherència textual.
b) El text com a unitat global del contingut:
•
•
•
•
•

Tema: unitat temàtica.
Estructuració del contingut.
Selecció lèxica.
Selecció del contingut rellevant per tal que el text tingui significat.
Esquemes d’interacció i transacció del llenguatge oral (torns de paraula, esquemes
en situacions convencionals, etc.)

c) La referència lingüística al context extralingüístic:
•

Context espai –temporal:
- Referència espacial: ús d’adverbis de lloc, demostratius i expressions espacials.
- Referència temporal: ús dels temps verbals, demostratius, adverbis de temps i
expressions temporals.

d) El receptor i la seva interpretació del missatge: coneixement de a qui va adreçat el
missatge.
Cohesió textual.
e) Elements prosòdics: entonació, pauses, elements paralingüístics.
f) Elements ortogràfics: la puntuació com a recurs de cohesió.
g) Marcadors de la estructura del discurs:
Inici del discurs:
- Introducció del tema.
- Ordre de les paraules.
Desenvolupament del discurs:
- Manteniment del tema:
Coreferència:
Recursos anafòrics, pronoms personals,
demostratius, possessius.
Recursos de recurrència: pronoms; elements lèxics.
- Expansió temàtica i canvi temàtic:
Marcadors i connectors per:

Introduir una explicació o un nou element.
Mostrar acord i desacord.
Expressar causa o conseqüència.
Expressar condició.
Expressar finalitat.
- Conclusió del discurs:
Procediments de tancament textual i/o recapitulació final.
Manteniment i seguiment del discurs oral:
- Prendre, mantenir i cedir el torn de paraula.
- Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment.
- Mots crossa o mots comodí per tal d’omplir els silencis que es
produeixen en la producció oral (diguem-ne, vull dir, etc.)

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ
Criteris generals
1.Coneix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants
corresponents, i les diferències i semblances més significatives que hi ha entre els
costums, els usos, les actituds, les relacions i els valors que prevalen en les unes i les
altres, i és capaç d’actuar en conseqüència sense cometre incorreccions serioses en el
seu comportament, encara que pot ser que a vegades recorri a l’estereotip.
2.Identifica, aplicant les estratègies necessàries, la informació clau que ha de transmetre,
així com les intencions bàsiquesdels emissors i receptors quan aquest aspecte és
rellevant.
3.Interpreta, en general correctament, les claus de comportament i comunicatives
explícites que observa en els emissors odestinataris per acomodar el seu discurs al
registre i a les funcions requerides, encara que no sempre ho faci de manera
fluida.
4.Pot facilitar la comprensió dels participants recorrent a comparacions i connexions
senzilles i directes amb el que pensa
que poden conèixer.
5.Pren notes amb la informació necessària que considera important traslladar als
destinataris, o l’aconsegueix amb anterioritat per tenir-la disponible.
6.Repeteix o reformula el que s’ha dit de manera més senzilla o una mica més elaborada
per aclarir o fer més comprensible
el missatge als receptors.
7.Fa preguntes simples però rellevants per obtenir la informació bàsica o
complementària que necessita per poder
transmetre el missatge amb claredat i eficàcia.

Criteris específics

MEDIACIÓ DEL TEXT
Transmissió d'informació específica
Transmet informació específica rellevant i explícita de textos informatius clars
(fulletons, cartells, etiquetes, anuncis), missatges, cartes, instruccions, etc.
Explicació de dades (apartir de diagrames,gràfics, imatges...)
Interpreta i descriu tendències i detalls rellevants a partir de diagrames, gràfics,
imatges...
Processament del text
(resum, integració dediverses fonts,aclariments per a unaaudiència determinada):
Resumeix els punts principals de documents audiovisuals, converses, textos breus i
estructurats.
Parafraseja de manera simple textos escrits breus per adaptar-los a les necessitats
comunicatives.
Presa de notes: Pren nota dels punts clau d’una xerrada o d'instruccions formulades de
manera senzilla i amb prou temps.
MEDIACIÓ DE CONCEPTES
Relacional:
- Facilitació de lainteracció col·laborativa.
- Gestió de la interacció
Invita a col·laborar.
Pot definir la tasca i demanar als altres que hi contribuesquin.
Col·labora en tasques compartides per assolir un objectiu comú.
Formula instruccions senzilles i clares per organitzar una activitat.
Cognitiva:
- Col·laboració en la construcció del significat
- Encoratjament de la conversa conceptual.
Repeteix el que s’ha dit per confirmar comprensió mútua i ajudar a mantenir
l’enfocament de la conversa.
Aporta idees i suggereix contingut per a la discussió i les conclusions.
Demana justificació d’una opinió o de la bondat d'una proposta.
MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ
Facilitació de l'espaiintercultural:
Mostra interès i empatia en la comunicació intercultural.
Mostra consciència que certs temes es poden percebre de manera diferent quan
interactua amb persones d'altres cultures.
Intercanvia informació referida a valors i actituds per crear una base compartida per a
la comunicació.

CONTINGUTS MORFOSITÀCTICS FONÈTIC I FONOLÒGICS-B1
FRANCÈS
NIVELL B1
I. L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS (IN/EXISTENCIA, QUALITAT (INTRINSECA I VALORATIVA) I QUANTITAT
(NOMBRE, QUANTITAT I GRAU)
1. L'entitat.
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS
COPRODUCCIÓ DE TEXTOS
Substantius
- Classes
Noms comuns d’ús freqüent (comptables i Noms comuns d’ús freqüent
(comptables i
incomptables) i propis de persona (noms i incomptables) i propis de persona (noms i llinatges,
llinatges, tractaments), de lloc (països, ciutats, tractaments), de lloc (països, ciutats, localitats) amb
localitats) amb article (Les États-Unis, La article (Les États-Unis, La Provence)
Provence)
Ús de l’article per a designar famílies (Les Ús de l’article per a designar famílies (Les
Mabanckou), col·lectius: les gens, les média. Mabanckou), col·lectius: les gens, les média.
Concordança en plural
Concordança en plural

- Flexió de
gènere

Nominalitzacions amb sufixos de verbs :
-age : mariage, -ement : lancement,
-tion : destruction, -té ou -ité : bonté, -eur : pâleur

Nominalitzacions amb sufixos de verbs :
-age : mariage, -ement : lancement,
-tion : destruction, -té ou -ité : bonté, -eur : pâleur

Estrangerismes d’us freqüent : mezzanine, weekend, foot, parking, bar, baby-sitter,
Noves tecnologies : post, chat, site, cybercafé
Mitjans de comunicació : média, magazine,
interview

Estrangerismes d’us freqüent : mezzanine, weekend, foot, parking, bar, baby-sitter,
Noves tecnologies : post, chat, site, cybercafé
Mitjans de comunicació : média, magazine,
interview

Revisió gènere amb oposició (regular/irregular) i
sense oposició
El gènere dels noms geogràfics (le Sénégal, la
Tunisie…)

Falsos amics : la jubilation, la concurrence, la
langoustine, le refrain, le nombre, la direction, le
bonbon…
Revisió gènere amb oposició (regular/irregular) i
sense oposició
El gènere dels noms geogràfics (le Sénégal, la
Tunisie…)

Cas general (-ø/-e) i casos particulars -er/-ère, ien/-ienne, -en,-nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, -on/onne) -f/-ve,-el/-elle,-t/-tte, -s/-sse,), -g/-gue,
beau/belle, paysan/paysanne
Cas particular sobre el mateix radical (fils/fille,
roi/reine)
Flexió invariable: l’article indica el gènere.
(journaliste/secrétaire/élève/fonctionnaire/
stagiaire/enfant)
Substantius independents: garçon/fille, homme
/femme, père/mère, le coq/la poule
Substantius invariables: médecin, parents
Altres casos particulars sobre el mateix radical
(roi/reine, neveu/nièce...)
Paraules més usuals amb canvi de sentit : une
secrétaire/un secrétaire, un tout/une tour, son
mémoire/sa mémoire, la mode/le mode.

Noms masculíns sufixos amb –ail (le travail), - al (le
journal), -ament (le médicament), -as (le bras), -eil
(le soleil), - ement (le département), - euil (le
fauteuil), -ier (le fermier), -in (le matin), -isme (le
nationalisme), -oir (le couloir), -age (le fromage, le
visage excepte : la cage, l’âge, la plage, la nage, la
page, la rage, l’image)
Noms femenins sufixos amb –aille (la bataille), ance (l’élégance), -ée (la matinée, excepte: le lycée,
le musée), -eille (une bouteille), -ence (la patience,
l’absence, excepte le silence), -erie (la boulangerie),
-esse (la paresse), - ette (la cigarette), -euille (la
feuille), -ie (la jalousie, la philosophie), -ière ou ère
(la pâtissière, la boulangère), -ise (la gourmandise),
-aison (la raison), -sion, -tion, -xion (la nation, la
réflexion), -té ( la beauté, la bonté, la charité), -ude
(la solitude), -ure (la lecture)
Paraules d’ús habitual amb un únic gènere: une
vedette, un peintre, une souris, un moustique...
Formació dels sustantius :
-eur : la profondeur, l’éducateur, le voyageur…

- Flexió de
nombre

Professions (francofonia) :
Professeur/professeure, auteur/ auteure,
écrivain/écrivaine
Revisió nombre amb oposició (regular/irregular) i
sense oposició
Cas general (-ø / -s)
Formes invariables: substantius acabats en -s,-x,
-z.
Casos particulars: -al/-aux (cheval/chevaux,
excepte bals, carnavals, festivals, récitals; -eu/eux (cheveu/cheveux); -ail/-aux (travail/travaux,
vitrail/vitraux, corail/coraux, bail/baux,
émail/émaux) excepte le rail/les rails
Substantius independents (œil/yeux) i
substantius invariables (parents)

Articles

Formació del plural dels sustantius compostos:
frequënts : nom + nom, nom + adj, adj +adj un choufleur /des choux-fleurs ; un sourd-muet/ des sourdsmuet, verb +nom un ouvre-boîte / des ouvre-boîtes
Casos particulars: -al/-aux (cheval/chevaux,
excepte bals, carnavals, festivals, récitals; -eu/-eux
(cheveu/cheveux); -ail/-aux (travail/travaux,
vitrail/vitraux, corail/coraux, bail/baux,
émail/émaux)
excepte le rail/les rails

Definits (general): ús individualitzador i díctic, ús
amb topònims d'alguns països i ciutats

Casos particulars més usuals: els sustantius en –ou
/-oux (bijoux, choux, genoux, cailloux, hiboux, poux,
joujoux).
Definits (general): ús individualitzador i díctic, ús
amb topònims d'alguns països i ciutats

Indefinits (oposició definits /indefinits)

Indefinits (oposició definits /indefinits)

Oposició particular i general: j’aime le sport / je
fais du sport: du judo

Oposició particular i general: j’aime le sport / je fais
du sport: du judo

Partitius: cas general i particular en frase
negativa. Contracció i elisió.

Partitius: cas general i particular en frase negativa.
Contracció i elisió.

Omissió de l'article definit amb avoir (avoir froid,
avoir faim, le lundi/lundi..)

Omissió de l'article definit amb avoir (avoir froid,
avoir faim, le lundi/lundi..) i verbs com rendre
service, mourir de faim.

Enumeracions
Adreces (il habite rue du commerce)
Títols de diari i panels d’informacions (Inondations
dans le sud de la France. Entrée / Sortie, Histoire
de France)
Omissió de l’article amb sans/avec (je sors sans
gants), amb ou (fromage ou dessert), amb ni ...ni
(je ne bois ni bière ni vin) i amb valor de:
- matèria: un mur en Pierre, une crème
d’asperges
- contingut i destí: un plat de résistance, une tasse
de café
- percentatge: cinq pour cent
i expressions d’ús freqüent: en voiture...

Enumeracions
Adreces (il habite rue du commerce)
Títols de diari i panels d’informacions (Inondations
dans le sud de la France. Entrée / Sortie, Histoire de
France)
Omissió de l’article amb sans/avec (je sors sans
gants), amb ou (fromage ou dessert), amb ni ...ni (je
ne bois ni bière ni vin) i amb valor de:
- matèria: un mur en Pierre, une crème d’asperges
- contingut i destí: un plat de résistance, une tasse
de café
- percentatge: cinq pour cent
i expressions d’ús freqüent: en voiture...

Substitució de des per a de en quantatius i en
frases negatives beaucoup d’amis, pas d’amis

Substitució de des per a de en quantatius i en frases
negatives beaucoup d’amis, pas d’amis

Conservació del partitiu o indefinit amb c’est: ce
ne sont pas des amis, ce n’est pas du vin i amb
un tel /un autre

Conservació del partitiu o indefinit amb c’est: ce ne
sont pas des amis, ce n’est pas du vin i amb un tel
/un autre
Ús de l’article definit amb les parts del cors: levez le
bras, avoir mal à la tête, se brosser les dents
Ús de l’article definit amb mesures com 1,50 € la
douzaine, 90 km à l’heure

Demostratius

Pronoms
personals i
impersonals

Formes simples

Modificació de l’article: de magnifiques plages
Article i preposició de : j’ai besoin de ciseaux, de
patience / elle doit avoir de la patience (article
partitiu)
Formes simples

Formes amb partícules reforçament -ci /-là

Formes amb partícules reforçament -ci /-là

Pronoms demostratius (celui, celle, ceux, celles)
Pronoms (subjecte) : Ce, Cela, Ça
Ce + pronom relatiu

Pronoms demostratius (celui de, celui que, ce que,
ce qui)
Pronoms (subjecte) : Ce, Cela, Ça
Ce + pronom relatiu

Oposició c’est / il est
Funció sujet
Revisió : Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i, on
(Concordança entre on i el verb). En expressions
impersonals: il fait froid, il faut, il est interdit de, il y
a, ça fait…

Oposició c’est / il est
Funció sujet
Revisió : Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i, on
(Concordança entre on i el verb). En expressions
impersonals: il fait froid, il faut, il est interdit de, il y
a, ça fait…

Els tres valors del ON (nous, ils, quelqu’un)
(revisió)

Els tres valors del ON (nous, ils, quelqu’un) (revisió)

Funció OD
Le, la, les
Funció OI
Lui, leur
Els dobles pronoms (posició i temps verbals) : il
m’en a apporté un, bien sûr que nous t’y
verrons !, Ton MP3, tu me le prêtes ?, Il le lui
donne sans problème. Donne-le-moi ! Je te l’ai
pris.
Pronoms complements i infinitiu: je vais en
acheter, tu peux la poster, il faut lui donner, je
vais te le donner
Pronoms amb una preposició i aussi / non plus:
moi aussi, lui non plus, chez toi, avec nous…
Expressions freqüents com : ça y est ! Allons-y !
On y va !

Pronoms
personals
forts

Tònics d’insistència (Moi, je parle français, je
l’aime, lui) i en complements i adjunts amb
preposició: avec elle, derrière moi…

Funció OD
Le, la, les
Funció OI
Lui, leur
Expressions amb pronoms : ne t’en fais pas ! Je
m’en fiche ! J’en ai marre ! Ça m’est égal ! J’en ai
assez !
Concordància : je te l’ai prise (l’ = ta voiture), Je les
lui ai donnés (les = les cadeaux)
Pronoms complements i infinitiu: je vais en acheter,
tu peux la poster, il faut lui donner, je vais te le
donner
Pronoms amb una preposició i aussi / non plus: moi
aussi, lui non plus, chez toi, avec nous…
Alguns verbs que s’emplenen amb un pronom: s’y
connaître, s’y prendre, en vouloir à quelqu’un...
Ús del pronom y (substitut d’un complement
inanimat amb preposició à)
Il participera à un congrés / il y participera. Il
s’intéresse à la politique / il s’y intéresse. Il pense
aux vacances / il y pense
Pronoms personals reflexius i recíprocs: se lever,
s’aimer
Tònics d’insistència (Moi, je parle français, je l’aime,
lui) i en complements i adjunts amb preposició: avec
elle, derrière moi…
Ils se contruisent eux-mêmes leur maison.

Pronoms
relatius

Formes invariables (qui, que, où, dont)

Chacun pour soi et Dieu pour tous !
Formes invariables (qui, que, où, dont)

2. L'existència.
Verbs

3. La
pertinença.
Possessius

Formes variables: lequel, laquelle, lesquels,
lesquelles.

Formes variables: lequel, laquelle, lesquels,
lesquelles.

Relatius compostos: duquel, auxquelles,
laquelle...

Relatius compostos: duquel, auxquelles, laquelle...

Interrogació en posició inicial: lequel, qui, que

Interrogació en posició inicial: lequel, qui, que

Interrogació amb preposicions: Avec qui? Par où?

Interrogació amb preposicions: Avec qui? Par où?

Preposició + pronom relatiu: avec qui, pour
laquelle, partout où, avec quoi, chez qui, à côté de
qui...

Preposició + pronom relatiu: avec qui, pour laquelle,
partout où, avec quoi, chez qui, à côté de qui...

Ce qui / ce que
Celui qui, celles où

Ce qui / ce que
Celui qui, celles où

Il est (INDICATIU: en present, pretèrit imperfet,
perfet
compost
“passé
composé”,,
plusquamperfet, futur, condicional)
Il y a (INDICATIU: en present, pretèrit imperfet,
perfet compost “passé composé”plusquamperfet,
futur, condicional)

Il est (INDICATIU:en present, pretèrit imperfet,
perfet compost “passé composé”, plusquamperfet,
futur, condicional)
Il y a (INDICATIU: en present, pretèrit imperfet,
perfet compost “passé composé”, plusquamperfet,
futur, condicional)

Adjectius (revisió)
Gènere i nombre

Adjectius (revisió)
Gènere i nombre

son / leur
Amb el pronom ON: on aime notre vie (nous) /
Dans la vie, généralement, on aime son confort ,
sa maison, ses amis.

son / leur
Amb el pronom ON: on aime notre vie (nous) / Dans
la vie, généralement, on aime son confort , sa
maison, ses amis.

Casos particulars: mon,ton,son + substantiu
femení (mon amie) i mon,ton,son + adjectiu
(beau, nouveau, vieux, fou / bel, nouvel, vieil, fol)
+ substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à la tête

Casos particulars: mon,ton,son + substantiu femení
(mon amie) i mon,ton,son + adjectiu (beau,
nouveau, vieux, fou / bel, nouvel, vieil, fol) +
substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à la tête

Pronoms (le mien, le tien, la sienne, la leur...)
En expressions : À la vôtre, à la tienne!

Pronoms (le mien, le tien, la sienne, la leur...)
En expressions : À la vôtre, à la tienne!

Ús del possessius amb c’est (c’est à moi !)

Ús del possessius amb c’est (c’est à moi !)En
expressions com passer son bac, prendre son
temps
Valor de complement de nom:
C’est le chien de Majda. C’est son chien.

4. La quantitat.
Quantificadors

Numerals cardinals i ordinals (second/deuxième)
Numerals fraccionaris: un quart i amb sufixos:
trentaine, centaine
Indefinit variable (tout)
Indefinits: tout, toute, tous, toutes.
Indefinits invariables (peu de, beaucoup de,
quelques, tout, assez de, trop de, quelqu’un,
quelque chose, plusieurs, ...)
De polaritat negativa: personne, rien

Numerals cardinals i ordinals (second/deuxième)
Numerals fraccionaris: un quart i amb sufixos:
trentaine, centaine
Indefinit variable (tout)
Indefinits: tout, toute, tous, toutes.
Indefinits invariables (peu de, beaucoup de,
quelques, tout, assez de, trop de, quelqu’un,
quelque chose, plusieurs, ...)
De polaritat negativa: personne, rien

Exclamatius (quel)

Exclamatius (quel)

Pronombre substitut de quantitats en (J’en veux
deux)
Interrogatius (combien de, quel)
Partitius: la moitié de, un peu de
Multiplicatius: le triple, le double

Pronombre substitut de quantitats en (J’en veux
deux)
Interrogatius (combien de, quel)
Partitius: la moitié de, un peu de
Multiplicatius: le triple, le double

Indefinits variables en gènere (quelques-uns,
même) i invariables (plusieurs, n’importe qui, tout)
, chaque)

Indefinits variables en gènere (quelques-uns,
même) i invariables (plusieurs, n’importe qui, tout) ,
chaque)

Adverbis i locucions adverbials (revisió): aussi,
autant, tellement, de plus en plus, parfois,
souvent, rarement
Col·locació de l’adverbi bien, beaucoup

Adverbis i locucions adverbials (revisió): aussi,
autant, tellement, de plus en plus, parfois, souvent,
rarement
Col·locació de l’adverbi bien, beaucoup

Quantitat zero: aucun/aucune, nul/nulle, rien, pas
un bus

Quantitat zero: aucun/aucune, nul/nulle, rien, pas un
bus

Diferències entre numéro i nombre: le numéro de
la chambre / le nombre de personnes.
Concordancia de vingt, cent i mille

Diferències entre numéro i nombre: le numéro de la
chambre / le nombre de personnes.
Concordancia de vingt, cent i mille
Amb adverbis :
complètement

énormément,

pleinement,

Amb adjectius : nombreux, pleine de + nom
Premièrement, deuxièmement
Els noms amb –aire : centenaire, octogénaire, le
bicentenaire
Col·lectius: une foule de gens, un duo, un couple,
une paire, un trio
Verbs més freqüents com remplir, diminuer,
augmenter, accumuler
5. La qualitat.
Adjectius

- Flexió de
gènere
- Flexió de
nombre
- Concordança

- Derivació

Anteposició amb valor emfàtic: un beau garçon,
un grand homme

Anteposició amb valor emfàtic: un beau garçon, un
grand homme

Anteposició amb canvi de significat: un pauvre
homme / un homme pauvre

Anteposició amb canvi de significat: un pauvre
homme / un homme pauvre, une maison ancienne/
une ancienne maison
Revisió de les flexions regulars i irregulars com bel,
beau, belle / vieil /vieux, vieille / nouveau, nouvel,
nouvelle
Revisió de les flexions regulars i irregulars

Revisió de les flexions regulars i irregulars com
bel, beau, belle / vieil /vieux, vieille / nouveau,
nouvel, nouvelle
Revisió de les flexions regulars i irregulars
Casos particulars: ci-joint / ci-inclus. / demi(e)

Prefixos freqüents en vocabulari quotidià: a(anormal), in (indépendant), il- (illogique), dés(désagréable),
mal(malheureux),
mé(mécontent), anti- (anticolonialiste), archi-, hyper-,
inter-, sur- (surpeuplé), sous- ou sub(subtropicaux)

Casos particulars: ci-joint / ci-inclus, demi(e), semi i
demi invariables: des demi-journées.
Adjectius compostos: sourd-muets, psychopédagogiques
Prefixos freqüents en vocabulari quotidià: a(anormal), in (indépendant), il- (illogique), dés(désagréable), mal- (malheureux), mé- (mécontent),
anti- (anticolonialiste), archi-, hyper-, inter-, sur(surpeuplé), sous- ou sub- (subtropicaux)

- Oracions
subordinades
relatives
6. El grau.
Comparatius

Sufixos freqüents: a partir del nom (chimique,
industrielle, bancaire) a partir del verb (faisable,
illisible)

Sufixos freqüents: a partir del nom (chimique,
industrielle, bancaire) a partir del verb (faisable,
illisible)

Ús del participi amb valor adjectival
Introduïdes pels pronoms relatius que, qui, où,
dont amb antecedent explícit/ sense antecedent
explícit : celui que, celle que…

Ús del participi amb valor adjectival
Introduïdes pels pronoms relatius que, qui, où, dont
amb antecedent explícit/ sense antecedent explícit :
celui que, celle que…

Formes comparatives de l’adjectiu : de
superioritat, d’igualtat i d’inferioritat (plus, grand,
moins grand, aussi grand) (revisió)
Formes comparatives del substantiu: inferioritat
(moins de), superioritat (plus de), igualtat (autant
de) (revisió)

Formes comparatives de l’adjectiu : de superioritat,
d’igualtat i d’inferioritat (plus, grand, moins grand,
aussi grand)
Formes comparatives del substantiu: inferioritat
(moins de), superioritat (plus de), igualtat (autant de)
Cas irregular meilleur, mieux, moindre

Cas irregular meilleur, mieux
Formes comparatives de l’adverbi (plus vite,
moins lentement, aussi rapidement) i superlatiu
(très souvent)
Idea de progressió: de plus en plus, de moins en
moins...
Comme + pronom tònic : Je suis comme vous !
Superlatius

Le/le plus/le moins + adjectiu : la plus petite.
Le/la +adjectiu comparatiu : le pire, le meilleur, le
mieux, le maximum, le minimum

Formes comparatives de l’adverbi (plus vite, moins
lentement, aussi rapidement) i superlatiu (très
souvent)
Idea de progressió: de plus en plus, de moins en
moins...
Sufixos despectius : chauffard, pleunirchard, fêtard.
Le/le plus/le moins + adjectiu : la plus petite.
Le/la +adjectiu comparatiu : le pire, le meilleur, le
mieux, le maximum, le minimum
Amb prefixos i sufixos : richissime, super sympa,
hyper cher.

Quantitatius
très, trop, complètement
Davantage
II. L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS (UBICACIÓ, POSICIÓ, MOVIMENT, ORIGEN, DIRECCIÓ, DESTINACIÓ,
DISTÀNCIA I DISPOSICIÓ).
Adverbis de
ici, là, devant, derrière, près, loin, partout, ailleurs, ici, là, devant, derrière, près, loin, partout, ailleurs,
lloc
dedans, dehors.
dedans, dehors.
Locucions adverbials de lloc: au milieu , au nord,
à droite, au-dessus, au-dessous, en haut, en bas,
là-bas, à l’intérieur, à l’extérieur, aux environs,
autour, ci-joint, en face de, à la page, au bout de.
Preposicions
de lloc i
locucions
preposicionals
comuns

à + ville
de + ville
à, au, dans, chez, sous, sur, au bord de

Locucions adverbials de lloc: au milieu , au nord, à
droite, au-dessus, au-dessous, en haut, en bas, làbas, à l’intérieur, à l’extérieur, aux environs, autour ,
ci-joint, en face de, à la page, au bout de, côte-àcôte, vis-à-vis, par-là, par ici, au-delà,, n’importe où,
nulle part, là-dessus, quelque part...
Diferència entre dans / sur: marcher sur la plage /
se promener dans un quartier

Grau: tout près, plus loin
au(x) / en + pays , en / dans le (regions)
vers, par, jusqu’à, pour
sur, sous, devant, derrière, loin de, à côté de, au
milieu de, au coin de, en face de, autour de, en
bas, en haut de, à gauche de, à droite de, contre
Articles contractes
Elements interrogatius amb preposició: par où

Diferencia entre par/ pour:
Il est parti pour Paris. / il est sorti par la fenêtre.
Entre / parmi

Pronom
adverbial

Oracions
adverbials
III. EL TEMPS
1. Ubicació
temporal
absoluta.
Preposicions
de temps
2. Ubicació
temporal
relativa

y (J’y vais, Allons-y) (revisió)
en (J’en viens) (revisió)

y (J’y vais, Allons-y) (revisió)
en (J’en viens) (revisió)

La localització espacial amb oració impersonal il y
a (INDICATIU: present, pretèrit perfect compost,
futur, condicional) (revisió)

La localització espacial amb oració impersonal il y a
(INDICATIU: present, pretèrit perfect compost, futur,
condicional) (revisió)

Funció OI

Funció OI

Pronoms en (per substituir un complement de verb
amb de)/ y (per substituir un complement de verb
amb à)
Introduïdes per où + indicatiu

Pronoms en (per substituir un complement de verb
amb de)/ y (per substituir un complement de verb
amb à)
Introduïdes per où + indicatiu

Aller / venir

Aller / venir

Revisió i consolidació : Au 20ième siècle, en
septembre, nous sommes arrivés au mois d’août,
dans les années 20, en automne, au printemps, à
midi, demain matin
Adverbis de temps i locució adverbials : revisió

Au 20ième siècle, en septembre, nous sommes
arrivés au mois d’août, dans les années 20, en
automne, au printemps, à midi, demain matin

Autrefois, aussitôt, tout à coup,récemment,
fréquemment
Oposicions: tout de suite/de suite, tout à coup/ tout
d’un coup.
Indicadors de temps com la veille, le lendemain,
dès que, d’ici, dans, vers, alor,s après, avant,
encore, déjà,, de temps en temps, toujours, tout
de suite, tout à l’heure...

3. Ubicació
temporal

4. Freqüència.

5. Etapes.
6. Relacions
temporals
(seqüència,
anterioritat,
posterioritat,
simultaneïtat).

Expressió de la durada.
Pour 6 ans.
Pendant les vacances, il y a un an, ça fait deux
ans, dans une minute, depuis 12 ans, depuis
mon départ, Du 8 au 15 août.
À partir de juin.
Longtemps
Preposició chaque
Pronom tout (toute la journée)
Adverbis i locucions de freqüència: souvent,
toujours, jamais
Le matin, je me lève tôt
Trois jours par semaine
Au début, ensuite, finalement
Simultaneitat:
Oracions subordinades adverbials:
quand , lorsque, pendant que + indicatiu
Gerundi: En lisant ce livre, il a pris le goût de la
lecture.

Adverbis de temps i locució adverbials : revisió
Autrefois, aussitôt, tout à coup, récemment,
fréquemment .
Oposicions: tout de suite/de suite, tout à coup/ tout
d’un coup
Indicadors de temps com la veille, le lendemain, dès
que, d’ici, dans, vers, alors, après, avant, encore,
déjà,, de temps en temps, toujours, tout de suite,
tout à l’heure, quelquefois, soudain., en même
temps, à ce moment-là, aux environs de...
Expressió de la durada.
An /Année, matin / matinée, jour/journée.
Il y a / Ça fait des jours que je t’attends.
Depuis le 6, jusqu’au15 juin.
Au bout d’un mois.
Longtemps
Chaque jour (tous les jours)
Tous les deux jours (un jour oui, un jour non)
Un jour sur deux / tous les deux jours
Au début, ensuite, finalement
Simultaneitat:
Participe présent: Étant enfant, il lisait avec plaisir
les romans de Pennac.
Gerundi: En lisant ce livre, il a pris le goût de la
lecture.
Participe passé: Arrivés au centre ville, nous avons
cherché l’hôtel.
Anterioritat: avant que + subjuntiu

Adverbis:
Temps
verbals:
- Expressió del
present:

Anterioritat: Jusqu’au moment où / en attendant le
moment où + indicatiu, jusqu’à ce que + subjuntiu
Jusqu’à ton départ.
Avant de / en attendant de partir, Avant / en
attendant ton départ

Dès que

Posterioritat:
Depuis que, maintenant que, après que, aussitôt
que + indicatiu
Après ton départ, on a beaucoup pleuré.
Une fois, aussitôt + participi passat

Posterioritat:
Relació dels temps:
Or. principal: present de l’indicatiu / or.
subordinada: passé composé
Or. principal: Imperfet de l’indicatiu / or.
Subordinada: plusquamperfet
Or. principal: futur de l’indicatiu / or. Subordinada:
futur compost

maintenant, avant, après
Consolidació de les formes verbals del present
d’indicatiu (semirregulars, irregulars i defectius
com a jeter, cueillir, faillir)

Consolidació de les formes verbals del present
d’indicatiu (semirregulars, irregulars i defectius com
a jeter, cueillir, faillir)

Formes dels verbs pronominals, se douter

Formes dels verbs pronominals: reflexius, recíprocs
i no reflexius. (se jeter, s’évader se battre)

Consolidació de l’imperatiu; col·locació dels
pronoms personals amb l’imperatiu informal i de
cortesia.
Condicional: els verbs regulars i irregulars per a
l’expressió de la cortesia, de l’eventualitat, de la
irrealitat, consells, suggeriments...

Consolidació de l’imperatiu; col·locació dels
pronoms personals amb l’imperatiu informal i de
cortesia.
Condicional: els verbs regulars i irregulars per a
l’expressió de la cortesia, de l’eventualitat, de la
irrealitat, consells, suggeriments...
Condicional compost
Subjuntiu: les formes regulars i irregulars.

- Expressió del
passat:

- Expressió del
futur:

Subjuntiu : les formes regulars i alguns verbs
irregulars, els més freqüents com être, avoir,
aller, faire, finir, comprendre, savoir, pouvoir,
devoir, dire, venir
Per a expressar la possibilitat, la impossibilitat,
l’obligació, el desig, el dubte, el temor, els estats
d’ànims...
Consolidació del perfet compost “passé
composé”, del pretèrit imperfet d’indicatiu.

Consolidació del perfet compost “passé composé”,
del pretèrit imperfet d’indicatiu.

Pretèrit Plusquamperfet de l’indicatiu

Pretèrit Plusquamperfet de l’indicatiu

Concordança entre subjecte i participi passat en
temps verbals compostos amb l’auxiliar être
(revisió) i entre OD i participi passat amb l’auxiliar
avoir

Concordança entre subjecte i participi passat en
temps verbals compostos amb l’auxiliar être (revisió)
i entre OD i participi passat amb l’auxiliar avoir

Ús dels tres temps del passat en la narració i
esdeveniments.
Futur de l’indicatiu. Verbs regulars (revisió) i
irregulars i paral·lelisme amb els verbs irregulars
del condicional.

Ús dels tres temps del passat en la narració i
esdeveniments
Futur de l’indicatiu. Verbs regulars i irregulars i
paral·lelisme amb els verbs irregulars del
condicional.
Futur compost

Mecànica dels temps verbals

Radical

Terminacions

IV. L'ASPECTE
1. Puntual:
2. Imperfectiu
(progressiu, continu i
habitual). Mitjançant:

3. Perfectiu

4. Perífrasis
aspectuals

V. LA MODALITAT
1. Capacitat:
2. Necessitat:
3. Possibilitat:

Infinitiu
sense –er
1r grup,
(excepte
aller) i
sense –ir
ou –re per
a alguns
verbs del 3r
grup.
-e -ons
-es -ez
-e -ent (1r
grup)

Radical dela
1ra persona
del plural del
present
d’indicatiu

Infinitiu 1r
grup,
(excepte
aller) i (2n
grup de
alguns
verbs del 3r
grup.

El mateix
radical que el
radical del
futur per a
tots els verbs.

Les persones
corresponents
del present de
l’indicatiu o del
subjuntiu.

-ais -ions
-ais -iez
-ait -aient

-ai -ons
-as -ez
-a -ont

present

pretèrit
imperfet
Indicatiu

futur

Les
terminacions
del pretèrit
imperfet de
l’indicatiu
present

present

Per al 1r
grup, les 3
persones del
singular i
l’última del
plural
corresponen
a les
persones del
present de
l’indicatiu; les
1a i 2a al
pretèrit
imperfet de
l’indicatiu.
present

Condicional

Imperatiu

Subjuntiu

Verbs en present d'indicatiu, i futur de l’indicatiu
(revisió)

Verbs en present d'indicatiu
l’indicatiu (revisió)

i futur de

Accions habituals: present d'indicatiu
Pretèrit imperfet

Accions habituals: present d'indicatiu
Pretèrit imperfet

Pretèrit perfet compost “passé composé”

Verbs polisèmics segons el context: passer :
l’heure est passée maintenant / l’heure a
passé vite
Pretèrit perfet compost “passé composé”

Pretèrit Plusquamperfet de l’indicatiu

Pretèrit Plusquamperfet de l’indicatiu

Que indiquen el principi d’una acció: se mettre
à, commencer à/de, être sur le point de +
infinitiu. (revisió)

Verbs polisèmics segons el context:
demander, passer l’heure est passée
maintenant / l’heure a passé vite
Que indiquen el principi d’una acció: se mettre
à, commencer à/de, être sur le point de +
infinitiu. (revisió)

Que indiquen el desenvolupament d’una acció:
être en train de, continuar de /à + infinitiu.
(revisió)

Que indiquen el desenvolupament d’una
acció: être en train de, continuar de /à +
infinitiu. (revisió)

Que indiquen el final d’una acció: cesser de,
arrêter de, venir de , avoir fini de + infinitiu.

Que indiquen el final d’una acció: cesser de,
arrêter de, venir de , avoir fini de + infinitiu.

Prefix re-+Infinitiu

Prefix re-+Infinitiu
Verbs pronominals: s’endormir

pouvoir, savoir, être capable de, j’ai l’intention
de, il n’est pas question de + infinitiu
Il est important que, il est nécessaire que+
subjuntiu, il est indispensable de + infinitiu
Il est préférable que, il est possible que +
subjuntiu
Locucions verbals com il se peut que, ça se
pourrait que + subjuntiu
douter + subjuntiu
arriver + subjuntiu

pouvoir, savoir, être capable de, j’ai l’intention
de, il n’est pas question de + infinitiu
Il est important que, il est nécessaire que+
subjuntiu, il est indispensable de + infinitiu
Il est préférable que + subjuntiu
Locucions verbals com il se peut que, ça se
pourrait que + subjuntiu
douter + subjuntiu
arriver + subjuntiu
Amb un condicional: je pense que j’aimerais
vivre à la montagne.

4. Probabilitat:

5. Intenció / volició
6. Permís:
7. Obligació:

8. Prohibició:

Adverbis i locucions adverbials modals (peutêtre, probablement, sans doute, sûrement,
certainement)
Il est probable que , on dirait que + indicatiu

Je voudrais que + subjuntiu
Espérer que + indicatiu
Je n’espère pas que + subjuntiu
Pouvoir + infinitiu
Il faut que, il est obligatoire que + subjuntiu
Verbs en mode imperatiu

Adverbis i locucions adverbials modals (peutêtre, probablement, sans doute, sûrement,
certainement)
Il est probable que, on dirait que + indicatiu
Il me semble que, se douter que + indicatiu
Il semble que, douter que + subjuntiu
Je voudrais que + subjuntiu
Espérer que + indicatiu
Je n’espère pas que + subjuntiu
Pouvoir + infinitiu
Il faut que, il est obligatoire que, il vaut mieux
que, il est souhaitable que, il est préférable
que + subjuntiu
Verbs en mode imperatiu
Il ne faut pas que + subjuntiu

9. Opinió

Il ne faut pas que + subjuntiu
Il est interdit de + infinitiu
Je ne pense pas que + subjuntiu

10. Desig

Je préfère que + subjuntiu

11. Sentiments

Apprécier, détester, s’inquiéter, craindre,
regretter, supporter, être heureux, surpris,
content, désolé, trouver normal, avoir la chance
+ que + subjuntiu
Verbs que expressen una idea negativa com
nier, contester, douter + subjuntiu
De manera: adverbis de formes simples (bien,
mal, ensemble, vite, comme ça, volontiers,
exprès, aussi, non plus) i adverbis en -ment
regulars i irregulars

Je ne pense pas que + subjuntiu
Il est étrange que, il est anormal que +
subjuntiu
Je préfère que, il est souhaitable que +
subjuntiu
Apprécier, détester, s’inquiéter, craindre,
regretter, supporter, être heureux, surpris,
content,ravi, désolé, trouver normal, avoir la
chance + que + subjuntiu
Verbs que expressen una idea negativa com
nier, contester, douter + subjuntiu
De manera: adverbis de formes simples (bien,
mal, ensemble, vite, comme ça, volontiers,
exprès aussi, non plus) i adverbis en -ment
regulars i irregulars

De grau (peu, assez, beaucoup, trop...)

De grau (peu, assez, beaucoup, trop...)

De matèria : de / en

De matèria : de / en

De contrast: avec /sans, pour / contre
À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)

De contrast: avec /sans, pour / contre
À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)

Usos adverbials de l'adjectiu (parler fort,
travailler dur, coûter cher...)

Usos adverbials de l'adjectiu (parler fort,
travailler dur, coûter cher...)

Oracions subordinades adjectives: introduïdes
per la conjunció subordinada comme

Oracions
subordinades
adjectives:
introduïdes per la conjunció subordinada
comme

12. Negació
VI. EL MODE

Oracions subordinades adverbials: comme +
Oracions subordinades adverbials: comme +
indicatiu
indicatiu
VII. ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I REALITZACIONS
1. Estructura dels
Posició de subjecte: OD, OI, CR, atribut, CC i
Posició de subjecte: OD, OI, CR, atribut, CC i
predicats verbals
verb
verb
Concordança subjecte-verb (nombre i persona) Concordança subjecte-verb (nombre i
persona)
La posició dels pronoms objecte amb La posició dels pronoms objecte amb
combinacions.
combinacions.
Concordança del participi amb el pronom
femení d’OD (Ta table, je l’ai vue)

2. Estructura dels
predicats no verbals

3. Conjugacions
verbals

4. Oracions
subordinades:
substantives

Verbs transitius / intransitius més usuals
Oracions amb predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très grand)

Verbs transitius / intransitius més usuals
Oracions amb predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très grand)

Concordança subjecte-atribut (gènere i
nombre)
En mode indicatiu (Present, pretèrit perfet
“passé composé”, imperfet, futur, condicional,
plusquamperfet, imperatiu) de verbs regulars i
irregulars, en mode subjuntiu (verbs regulars)
Verbs pronominals.

Concordança subjecte-atribut (gènere i
nombre)
En mode indicatiu (Present, pretèrit perfet
“passé composé”, imperfet, futur, condicional,
plusquamperfet, imperatiu) de verbs regulars i
irregulars, en mode subjuntiu (verbs regulars)
Verbs pronominals.

Formes no finites:
Infinitiu compost
Participis de verbs irregulars més freqüents.
D'infinitiu: verb d'opinió o de voluntat + infinitiu
(Je pense aller à Paris cet été; Marie souhaite
revoir ce film).
Completiva amb subjuntiu: verbs de voluntat
(demander, dire, proposer, conseiller, permettre,
accepter, refuser, il faut, il est indispensable
que), de sentiments (apprécier, détester,
craindre, mériter, regretter, supporter, être +
adjectiu de sentiments), avoir + substantiu,
verbs amb una idea de negació i verbs
impersonals:
je voudrais que tu ailles voir ton père, il déteste
qu’on le fasse attendre, il est surpris qu’il soit là,
tu as de la chance que ton père ne sache rien,
je doute qu’il paie, il est possible qu’il parte...

de relatiu

Introduïdes pels pronoms relatius qui, que, où,
dont

Formes no finites:
Infinitiu compost
Participis de verbs irregulars més freqüents.
D'infinitiu: verb d'opinió o de voluntat + infinitiu
(Je pense aller à Paris cet été; Marie souhaite
revoir ce film).
Completiva amb subjuntiu: verbs de voluntat
(demander, dire, proposer, conseiller,
permettre, accepter, refuser, il faut, il est
indispensable que), de sentiments (apprécier,
détester, craindre, mériter, regretter,
supporter, être + adjectiu de sentiments), avoir
+ substantiu, verbs amb una idea de negació i
verbs impersonals:
je voudrais que tu ailles voir ton père, il
déteste qu’on le fasse attendre, il est surpris
qu’il soit là, tu as de la chance que ton père ne
sache rien, je doute qu’il paie, il est possible
qu’il parte...
Introduïdes pels pronoms relatius qui, que, où,
dont
Amb subjuntiu: il n’y a personne ici qui puisse
me renseigner?,
je cherche un bus qui va à l’université / qui aille
à l’université
Amb condicional: je connais une fille qui
pourrait m’aider.

VIII. L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I L'EXCLAMACIÓ
1. L’oració declarativa Ordre invariable dels elements:
Ordre invariable dels elements:
(afirmativa i negativa) S+V+complements
S+V+complements
Ordre dels elements en la forma negativa:
S+ne+V+pas+complements

Ordre dels elements en la forma negativa:
S+ne+V+pas+complements

Ordre dels elements en la forma negativa al
passé composé:
S+ne+auxiliar+pas+participi+compl.
Oracions negatives amb ne… jamais; ne... plus;
ne… rien; ne… personne; ne… aucun(e),
pas encore, aucun
sans + verb / sans + substantiu

Ordre dels elements en la forma negativa al
passé composé:
S+ne+auxiliar+pas+participi+compl.
Oracions negatives amb ne… jamais; ne...
plus; ne… rien; ne… personne; ne…
aucun(e), nulle part,
pas encore, aucun
sans + verb / sans + substantiu
El·lipsis de ne (oral) il vient pas!

Formes el·líptiques: oui, non, si, moi aussi, moi
non plus, tout à fait, pas du tout.
Negació infinitiu compost: ne pas être venu,
n’être pas venu.
Posició de la negació: Paul a souhaité ne pas
venir.

Formes el·líptiques: oui, non, si, moi aussi,
moi non plus, tout à fait, pas du tout.
Negació infinitiu compost: ne pas être venu,
n’être pas venu.
Posició de la negació: Paul a souhaité ne pas
venir.
Múltiple negació amb jamais personne, jamais
rien, sans aucun

2. L’oració
interrogativa

3.L’oració
exclamativa

4. L’oració passiva.

Totes les seves formes i en particular amb la “t”
eufònica: le courrier a-t-il été distribué ce matin?
Y a –t-il quelqu’un dans la maison?

Ne estilístic avant que je n’arrive.
Totes les seves formes i en particular amb la
“t” eufònica: le courrier a-t-il été distribué ce
matin? Y a –t-il quelqu’un dans la maison?

Revisió la interrogació parcial amb qui, que,
quoi, qu’est-ce qui ou qu’est-ce que, qui est-ce
qui?

Revisió la interrogació parcial amb qui, que,
quoi, qu’est-ce qui ou qu’est-ce que, qui estce qui?

Interrogació amb elements interrogatius en
posició inicial i preposicions: À qui as-tu
téléphoné? À quelle période voulez-vous partir?
Lesquelles voulez-vous?

Interrogació amb elements interrogatius en
posició inicial i preposicions: À qui as-tu
téléphoné? À quelle période voulez-vous
partir? Lesquelles voulez-vous?

Amb verbs pronominals o no pronominals del
verb: Vous rendez-vous souvent à Paris? Nous
écriras-tu?

Amb verbs pronominals o no pronominals del
verb: Vous rendez-vous souvent à Paris?
Nous écriras-tu? Le lui as-tu dit? Lui en avezvous parlé?
Elements constitutius de l'oració imperativa
afirmativa i negativa i la seva posició:
(Negació) + V + (negació) + (OD) + (OI) +
(CC)
(Rangez les affaires de Pierre
maintenant ! Ne mangez pas trop de
bonbons !)
(Negació)+V+(negació)+Atribut
(Soyez
heureux !)
Combinada amb un pronom: OD, OI, en, y
(Lève-toi ! Ne le fais pas ! Parle-lui !
Prenez-en ! Vas-y !)
Adjectius exclamatius: Quelles belles roses!

Elements constitutius de l'oració imperativa
afirmativa i negativa i la seva posició:
(Negació) + V + (negació) + (OD) + (OI) + (CC)
(Rangez les affaires de Pierre maintenant ! Ne
mangez pas trop de bonbons !)
(Negació)+V+(negació)+Atribut
(Soyez
heureux !)
Combinada amb un pronom: OD, OI, en, y
(Lève-toi ! Ne le fais pas ! Parle-lui !
Prenez-en ! Vas-y !)
Adjectius exclamatius: Quelles belles roses!
Adverbis exclamatius: que ( ou ce que), comme

Adverbis exclamatius: que ( ou ce que),
comme

Frases no verbals i amb una sola paraula o
expressió: Chouette! Ça y est! Danger! Ouf!
Tant pis! Tiens! Génial!

Interjeccions: Chouette! Ça y est! Danger!
Ouf!Tant pis! Tiens! Génial! Mon oeil! Tu
parles! Chapeau! Bon, ben, tant pis! Jamais
de la vie!
S+V+Complement agent
La preposició de per introduïr el complement
d’agent amb verbs d’ús habitual com adorer,
oublier, estimer, décorer, remplir, connaître,
savoir
Sense complement d’agent: La loi a été votée.
Amb el pronom subjecte on: On utilise le lait
de coco en Polynésie.

S+V+Complement agent
La preposició de per introduïr el complement
d’agent amb verbs d’ús habitual com adorer,
oublier, estimer, décorer, remplir, connaître,
savoir
Sense complement d’agent: La loi a été votée.
Amb el pronom subjecte on: On utilise le lait de
coco en Polynésie.

La forma pronominal amb sentit passiu Le vin
se boit avec modération.
faire + infinitiu
se faire/se laisser + infinitiu
La passiva impersonal il a été décidé de, il est
arrivé un malheur
Il + verbs impersonals: Il vaut mieux que, il
arrive que , il suffit que, il est bon de, il pleut, il
est évident que, il semble / il paraît que, il est
dommage que, il manque, il reste, il existe

5. L’oració impersonal

Il + verbs impersonals: Il arrive que , il suffit que,
il est bon de, il pleut, il est évident que, il semble
/ il paraît que, il manque, il reste, il existe

6. El discurs indirecte

Els verbs del diré més usuals: il a dit que (dire,
affirmer, déclarer, annoncer, expliquer ,
répondre)

Els verbs del diré més usuals: il a dit que (dire,
affirmer, déclarer, annoncer, expliquer ,
répondre)

Els canvis d’elements à l’oració: je viendrai avec
mes amis / Elle dit qu’elle partira avec ses amis.
Qu’est-ce que tu prends? Il lui demande ce qu’il
prend / Où vas –tu? Il me demande où je vais /
Est-ce que tu pars avec moi? Elle me demande
si je pars avec elle.

Els canvis d’elements à l’oració: je viendrai
avec mes amis / Elle dit qu’elle partira avec
ses amis.
Qu’est-ce que tu prends? Il lui demande ce
qu’il prend / Où vas –tu? Il me demande où je
vais / Est-ce que tu pars avec moi? Elle me
demande si je pars avec elle.

Modificacions dels temps (concordança):
present de l’indicatiu / imperfet
Passé composé / Plusquamperfet
Futur / condicional
Modificacions dels adverbis temporals més
usuals: aujourd’hui/ce jour-là; hier/la veille, la
semaine dernière/la semaine d’avant ou
précédente; ce soir/ce soir-là; demain/le
lendemain; dimanche prochain/ le dimanche
suivant; dans trois jours/trois jours plus tard.
7. La mise en relief

La estructura c’est + pronom personal + pronom
relatiu: C’est moi qui commande!
- procediment habitual: c’est .... à qui, c’est ...
avec lequel
- amb un complement circumstancial : c’est
aujourd’hui qu’ils partent.
- d’una idea, d’una frase: Ce qui m’a plu, c’est...
Forma verbal: c’est moi qui ai fait ça ; c’est nous
qui le voulons...

+ conjunció ”que” C’est seulement maintenant
que tu arrives!
IX. RELACIONS LÒGIQUES
1. Coordinació:
Les conjuncions copulatives et, ni
2. Disjunció:
Les conjuncions disjuntives ou, ou bien
3. Oposició:
La conjunció mais i les locucions adverbials au
contraire, par contre
Bien que , sans que, à moins que + subjuntiu
Même si tu insistes, c’est non!
4. Concessives

Oracions subordinades : bien que + subjuntiu.
Malgré tout, au lieu de

Modificacions dels temps (concordança):
present de l’indicatiu / imperfet
Passé composé / Plusquamperfet
Futur / condicional
Modificacions dels adverbis temporals més
usuals: aujourd’hui/ce jour-là; hier/la veille, la
semaine dernière/la semaine d’avant ou
précédente; ce soir/ce soir-là; demain/le
lendemain; dimanche prochain/ le dimanche
suivant; dans trois jours/trois jours plus tard.
La estructura c’est + pronom personal +
pronom relatiu: C’est moi qui commande!
- procediment habitual: c’est .... à qui, c’est ...
avec lequel
- amb un complement circumstancial : c’est
aujourd’hui qu’ils partent.
- d’una idea, d’una frase: Ce qui m’a plu,
c’est...
Forma verbal: c’est moi qui ai fait ça ; c’est
nous qui le voulons...
+ conjunció ”que” C’est seulement maintenant
que tu arrives!
Les conjuncions copulatives et, ni
Les conjuncions disjuntives ou, ou bien
La conjunció mais i les locucions adverbial s
au contraire, par contre, en revanche.
Bien que, sans que, à moins que, quoique+
subjuntiu
Même si tu insistes, c’est non!
Oracions subordinades : bien que + subjuntiu.

Malgré tout, au lieu de, Néanmoins, toutefois,
en dépit de
5. Causa:

Les locucions conjuntives de subordinació parce
que , puisque, comme, étant donné que, vu que,
du fait que + indicatiu

Avoir beau + infinitiu
Les locucions conjuntives de subordinació
parce que, puisque, comme, étant donné que,
vu que, du fait que, sous prétexte que +
indicatiu
Les locucions conjuntives de subordinació ce
n’est pas que, non que, non pas que +
subjuntiu
El gerundi

6. Conseqüència:

L'adverbi alors i les conjuncions donc, c’est
pourquoi, ainsi, comme ça, aussi,
si bien que, de telle sorte que, de manière que ,
de telle façon que, après que
Oracions consecutives amb subjuntiu avant
que, jusqu’à ce que, en attendant que
De manière à, de façon à, au point de, jusqu’à …
amb infinitiu

Oracions consecutives amb indicatiu verb +
tant que / tellement que, si/tellement de /tant
de + nom + que

La conjunció de subordinació si + present
d'indicatiu + futur/present
La conjunció de subordinació si + imperfet
d'indicatiu + condicional

Oracions consecutives amb subjuntiu avant
que, jusqu’à ce que, en attendant que,
assez… pour que, trop … pour que, tandis
que, à mesure que, une fois que
La conjunció de subordinació quand , lorsque,
i les locucions conjuntives de subordinació
pendant que, dès que, aussitôt que, pendant
que, une fois que alors que, chaque fois que,
toutes les fois que
Les locucions preposicionals de crainte de, de
peur de, en vue de + infinitiu
Pour que, afin que , de crainte que, de sorte
que, de façon (à ce) que, de manière (à ce)
que + subjuntiu
La conjunció de subordinació si + present
d'indicatiu + futur/present
La conjunció de subordinació si + imperfet
d'indicatiu + condicional

Conjuncions formades amb si com même si,
comme si

Conjuncions formades amb si com même si,
comme si

Subordinades amb indicatiu dans la mesure où,
selon que, suivant que...

Subordinades amb indicatiu dans la mesure
où, selon que, suivant que...

La locució adverbial au cas où + condicional
simple (revisió)

La locució adverbial au cas où + condicional
simple (revisió)

La locució preposicional à condition que +
subjuntiu

Les locucions preposicionals à condition que,
pourvu que, en admettant que, en supposant
que, soit que ...soit que, à moins que (ne) +
subjuntiu

Quand même, si jamais, sinon

Quand même, si jamais, sinon

Assez + adjectiu + pour, trop pour, trop peu pour
7. Temporal:

La conjunció de subordinació quand , lorsque, i
les locucions conjuntives de subordinació
pendant que, dès que, aussitôt que, pendant
que, une fois que alors que, chaque fois que

8. Finalitat.

Les locucions preposicionals de crainte de, de
peur de, en vue de + infinitiu
Pour que, afin que + subjuntiu

9. Condició.

El participi present, passat
L'adverbi alors i les conjuncions donc, c’est
pourquoi, ainsi, comme ça, aussi, en
conséquence, par conséquent, si bien que, de
telle sorte que, de manière que, de telle façon
que, après que

10. Comparació
11. Connectors
parentètics.

12. Adverbis
conjuntius i
focalitzadors

Oracions subordinades com comme, comme si,
plutôt que, de même que.
De generalització: en général
D'exemplificació: par exemple
De distribució: d'abord, tout d’abord, d’une part,
premièrement, avant tout, ensuite, en second
lieu, d’autre part, deuxièmement, de plus, puis,
finalement, enfin, en conclusion, en résumé
Per introduir un aspecte nou: quant à
De cohesió textual: bref
Per excloure: seulement, uniquement.
Per particularitzar: surtout, spécialement

El gerundi
El participi present, passat
Oracions subordinades com comme, comme
si, plutôt que, de même que
De generalització: en général
D'exemplificació: par exemple
De distribució: d'abord, tout d’abord, en
premier lieu, d’une part, premièrement,avant
tout, ensuite, en second lieu, d’autre part,
deuxièmement, de plus, puis, finalement,
enfin, en dernier lieu, en conclusion, en
résumé, en définitive
Per introduir un aspecte nou: quant à
De cohesió textual: bref, notamment
Per exloure: seulement, uniquement.
Per particularitzar: surtout, spécialement
Per intensificar: totalement, réellement,
vraiment.

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

El sistema d’escriptura: alfabet, sigles (SMIC, SAMU, HLM,
SDF, SNCF...) i abreviatures (tractaments M./Mme., Cher
Monsieur, Monsieur le Ministre), abreviatures comuns: etc., ex.,
ordinals: XXe, 2e/2ème, 1er )

El sistema d’escriptura: alfabet, sigles (SMIC, SAMU, HLM,
SDF, SNCF...) i abreviatures (tractaments M./Mme., Cher
Monsieur, Monsieur le Ministre), abreviatures comuns: etc.,
ex., diccionaris (n.f, v.tr) ordinals: XXe, 2e/2ème, 1er )

Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters simples Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters
vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o triples (ai, au, sc, ss, simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o triples (ai,
am, an ,en, mm, mn, nn, ph, pp, eau...).
au, sc, ss, am, an ,en, mm, mn, nn, ph, pp, eau...).
Majúscules en l’organització textual, el nombre (propi i de la Majúscules en l’organització textual, el nombre (propi i de
nacionalitat): Les Sénégalais.
la nacionalitat): Les Sénégalais.
Signes ortogràfics i signes d’ús comú: @ (arobase), €...
- Ús del guió: inversió en la interrogativa, pronoms amb
imperatiu, nombres (Mange-t-elle de la viande? Prends-en
encore! Vingt-huit)

Signes ortogràfics i signes d’ús comú: @ (arobase), €...
- Ús del guió: inversió en la interrogativa, pronoms amb
imperatiu, nombres ((Mange-t-elle de la viande? Prends-en
encore! Vingt-huit)

- Signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe), la c
trencada (ç), l’apòstrof, dièresis (amb marca de diferenciació
fonètic-lingüística: mais, maïs), el guió (numerals: vingt-deux
/paraules compostes: remue-méninges/ entre verb i pronom
personal est-il venu?/davant –ci et -là )

- Signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe), la c
trencada (ç), l’apòstrof, dièresis (amb marca de diferenciació
fonètic-lingüística: mais, maïs), el guió (numerals: vingt-deux
/ paraules compostes: remue-méninges/ entre verb i pronom
personal est-il venu?/davant –ci et -là )

- L’accent gràfic sobre a,i,u,o en paraules comunes (âge,
- L’accent gràfic sobre a,i,u,o en paraules comunes (âge, aïeul, aïeul, où, hôpital, sûr)
où, hôpital, sûr)
- Signes de puntuació.
- Signes de puntuació.
- Divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica.
- Divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica. Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior.
Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior.
L’elisió.
L’elisió.
- L’elisió prohibida davant h aspirada (le hollandais) o de
- L’elisió prohibida davant h aspirada (le hollandais) o de semivocals (le yaourt)/si+-a,-e-, -o, -u.
semivocals (le yaourt)/si+-a,-e-, -o, -u
Pronunciació i ortografia:

Pronunciació i ortografia:
- le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e)
- le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e) étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
- Oposició de vocals nasals i vocals orals: bon, bonne;
- Oposició de vocals nasals i vocals orals: bon, bonne; copain, copain, copine; prend, prennent, un, une, italien/italienne.
copine; prend, prennent, un, une, italien/italienne.
- Oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son).
- Oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son)
- Oposició de la “e” neutre (appelons/appelle, le/les, de/des,
- Oposició de la “e” neutre (appelons/appelle, le/les, de/des, ce/ces, te/tes, peur/père)
ce/ces, te/tes, peur/père)
- Oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu)
- Oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu)
- Oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils
- Oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils
s’entendent), /ʃ/ i /ʒ/ (bouche/bouge), /j/ i /ʒ/ (voyage).
s’entendent), /ʃ/ i /ʒ/ (bouche/bouge), /j/ i /ʒ/ (voyage).
- Pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix, œuf/
- Pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix, œuf/
œufs, os/os...).
œufs, os/os...).
- Liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic.
- Liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic.
- Pronunciació i ortografia de paraules estrangeres d’ús
- Pronunciació i ortografia de paraules estrangeres d’ús
freqüent (foot, stress, week-end,...).
freqüent (foot, stress, week-end...).
- Paraules d’ús freqüent amb no correspondència fonema i
- Paraules d’ús freqüent amb no correspondència fonema i
ortografia: femme, fils, monsieur, second, club.
ortografia: femme, fils, monsieur, second, club.
- Signe gràfic amb valor variable w.
- Signe gràfic amb valor variable w.
- Grafia œ (œuf, sœur, cœur)
- Grafia œ (œuf, sœur, cœur)
- Diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent (plus,
- Diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent (plus,
fils).
fils).
- Casos vocàlics particulars: femme, eu, curriculum,
- Casos vocàlics particulars: femme, eu
aquarium, màximum.
- Homòfons:
ces/ses/c’est/ s’est; quel(s)/quelle(s); il/ils; ais/ait/aient;
maire/mère/mer; des/dès; près/ prêt; de/deux; peu/ peut; tante/
tente
Ortografia gramatical
- Gènere i nombre regular i irregular del substantiu i de
l’adjectiu: alteracions ortogràfiques (-c/-ch blanc /blanche ; -c/que turc /turque...), Liaison i ortografia (bel/belle; cet/cette...), la
lletra –s amb els nombres vingt i cent

- Homòfons:
ces/ses/c’est/ s’est; quel(s)/quelle(s); il/ils; ais/ait/aient;
maire/mère/mer; des/dès; près/ prêt; de/deux; peu/ peut;
tante/ tente; saint / sein; sang / sans/ cent
Ortografia gramatical
- Gènere i nombre regular i irregular del substantiu i de
l’adjectiu: alteracions ortogràfiques (-c/-ch blanc /blanche ; c/-que turc /turque...), Liaison i ortografia (bel/belle;
cet/cette...), la lletra –s amb els nombres vingt i cent

- Dificultats ortogràfiques particulars en la conjugació de
- Dificultats ortogràfiques particulars en la conjugació de verbs verbs del lèxic bàsic i en els temps d’ús freqüent.
del lèxic bàsic i en els temps d’ús freqüent.
- Alteracions dels verbs acabats en –ger i en –cer
- Alteracions dels verbs acabats en –ger i en –cer
- Reduplicació de l i t amb verbs en –eler i –eter (vàlid pels
- Reduplicació de l i t amb verbs en –eler i –eter
verbs appeler i jeter). Però la nova ortografia diu que hem
d'escriure: j'épèle, je ficèle, je gromèle, tu époussèteras
- Alternança i/y amb verbs en –yer
- La doble conjugació del verb asseoir (je m’assois /je

m’assieds)
- Terminacions del imperfet d’indicatiu i present del subjuntiu
- Terminacions del imperfet d’indicatiu i present del subjuntiu en en verbs freqüents: - ii- / -yi- (vous étudiiez, nous payions)
verbs freqüents: - ii- / -yi- (vous étudiiez, nous payions)
- -s afegida a l’imperatiu seguida de pronoms com y /en:
- -s afegida a l’imperatiu seguida de pronoms com y /en: Manges-en! / Vas-y!
Manges-en! / Vas-y!
- Inversió del subjecte en la tercera persona i la t afegida (Va- Inversió del subjecte en la tercera persona i la t afegida (Va-t- t-elle venir?)
elle venir?)
- Concordança del participi passat
- Concordança del participi passat

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS

COMPRENSIÓ DE TEXTOS
Alfabet fonètic internacional francès (A.P.I)

Sons i fonemes vocàlics:
Sons i fonemes vocàlics:
Aprofundiment en la producció de les vocals on hi ha més Aprofundiment en el reconeixement de les vocals on hi ha
problemes.
més problemes.
Orals:
- Oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche / rue, tu,
mur)
- Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (été, parler, nez / je, ce, leçon / père, être,
sel, faire, neige)
- Insistència en les marques orals de gènere, nombre i persona:
oposició le /les
- Oposició [o] / [ɔ] (moto, faux, beau / homme, comme, port,
album)

Orals:
- Oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche / rue,
tu, mur)
- Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (été, parler, nez / je, ce, leçon / père,
être, sel, faire, neige)
- Insistència en les marques orals de gènere, nombre i
persona: oposició le /les
- Oposició [o] / [ɔ] (moto, faux, beau / homme, comme, port,
album)

Nasals:
- Discriminació [a] / [ɛ]̃ (à, femme, couramment / timbre, faim,
matin)
- Discriminació [ɛ] / [ɛ]̃ (père, faire, neige / pain, faim, sympa)
- Discriminació [a] / [ɑ̃] (à, femme, couramment / en, enfant,
courant)
- Discriminació [ɛ]̃ / [ɑ̃] (matin, pain, main, loin / blanc,
champagne, vent, temps)

Nasals:
- Discriminació [a] / [ɛ]̃ (à, femme, couramment / timbre,
faim, matin)
- Discriminació [ɛ] / [ɛ]̃ (père, faire, neige / pain, faim,
sympa)
- Discriminació [a] / [ɑ̃] (à, femme, couramment / en, enfant,
courant)
- Discriminació [ɛ]̃ / [ɑ̃] (matin, pain, main, loin / blanc,
champagne, vent, temps)
- Discriminació [ɔ̃] / [ɑ̃] (bon, oncle, ton / blanc, enfant,
temps)

- Discriminació [ɔ̃] / [ɑ̃] (bon, oncle, ton / blanc, enfant, temps)
Semivocal:
- Combinacions amb yod [j] (mien, lieu, bien, rien, payer…)

Semivocal:
- Combinacions amb yod [j] (mien, lieu,bien, rien, payer…)

- La caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final d'una - La caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final d'una
paraula (amie, étudiante, ils arrivent, je me lève, on ne part pas, paraula (amie, étudiante, ils arrivent, je me lève, on ne part
pas, il vient de partir)
il vient de partir)
- Oposicions entre el present, l'imperfet i el pretèrit perfet - Oposicions entre el present, l'imperfet i el pretèrit perfet
d'indicatiu (forma perifràstica) (je parle / je parlais / j’ai parlé)
d'indicatiu (forma perifràstica) (je parle / je parlais / j’ai parlé)
Sons i fonemes consonàntics:

Sons i fonemes consonàntics:
- Aprofundiment en el reconeixement dels consonants on hi

- Aprofundiment en la producció dels consonants on hi ha més ha més problemes.
problemes.
- Discriminació entre orals i nasals
- Discriminació entre orals i nasals
- Discriminació entre sordes i sonores
- Discriminació entre sordes i sonores
- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- Oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation /
- Oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation / désert, désert, poison, zoo)
poison, zoo)
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma, marcher /
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma, marcher / manger, soja, mangeons)
manger, soja, mangeons)
- Consonants finals i la seva pronunciació (parler, grand,
- Consonants finals i la seva pronunciació (parler, grand, petit, petit, héros, heureux, appartement, nez / dormir, pouvoir,
héros, heureux, appartement, nez, dormir, pouvoir, pour, boucher, pour, boucher, avec, hôtel, neuf, job, tél)
avec, hôtel, neuf, job, tél)
Pronunciació de paraules estrangeres:
Pronunciació de paraules estrangeres:
- Combinació de so no existents en francès: Tchèque, jean,
- Combinació de so no existents en francès: Tchèque, jean, camping, chatter, pub.
camping, chatter, pub.
- Consonants finals pronunciades: Madrid, gang, harem,
- Consonants finals pronunciades: Madrid, gang, harem, handicap, biceps, cancer, prospectus, index, club, match Tel
handicap, biceps, cancer, prospectus, index, club, match...
Aviv...
Els cas de plus (je ne mange plus de viande; il est plus
Els cas de plus (je ne mange plus de viande; il est plus petit / il petit / il a plus d'amis; il est plus intéressant; j'en voudrais
a plus d'amis; il est plus intéressant; j'en voudrais trois de plus). trois de plus).
No correspondència entre grafia i so: speaker, meeting,
No correspondència entre grafia i so: speaker, meeting, club, club, business, cake, agnostique.
business, cake, agnostique.
Pronunciació diferent del singular i del plural: un oeuf /
Pronunciació diferent del singular i del plural: un oeuf / des des oeufs; un boeuf / des boeufs
oeufs; un boeuf / des boeufs
Pronunciació particular d’algunes grafies: e amb doble
Pronunciació particular d’algunes grafies: e amb doble consonant (effet caresse), entre dos vocals (voyage,
consonant (effet caresse), entre dos vocals (voyage, payer), la payer), la grafia –ti = [s] (patience/action) –ti = [t] (métier,
grafia –ti = [s] (patience/action) –ti = [t] (métier, bestial)
bestial)
Algunes combinacions de fonemes que presenten
dificultats:
extrêmement, il l’a vue, il lit, tu l(e) lis, la grammaire...
chasseur, capter, examen
Alguna pronunciació particular d’adverbis com tous:
Ils sont tous là / tous les étudiants

Algunes pronunciacions particulars d’adverbis amb –
ment: -emment, -amment; amb tous: Ils sont tous là / tous
les étudiants

Pronunciació dels prefixes: in, imm (inné, immense)

Pronunciació dels prefixes: en/enn, em (enivrer, ennuyer,
emmenar), in, imm (inné, immense)

Processos fonològics:
- Ensordiment, sonorització, assimilació, elisió, paletització,
nasalització, alternança vocàlica: elle a dit /elle l’a dit; moyen /
reférendum; net, but, tabac, sens, plus; second, écho, Renault,
suggérer, condamner, équateur, exagérer, contresens...

Processos fonològics:
- Ensordiment, sonorització, assimilació, elisió, paletització,
nasalització, alternança vocàlica: elle a dit /elle l’a dit;
moyen / reférendum; net, but, tabac, sens, plus; second,
écho, Renault, suggérer, condamner, équateur, desquels,
exagérer, contresens...
Le e mut i el fonem [ə]: regarde, je ne l’ai pas, habilement,
maintenant, médecin...

La liaison:
- La liaison obligatòria: preposició + sintagma nominal (dans une
maison, chez un ami, en avril); pronom + verb (nous avons, elle
arrive/ elles arrivent, je vous invite); determinant + nom (un euro,
un oeuf, mes amis), adjectiu + substantiu (mes nouveaux amis,
un petit avion), després d’adverbis de negació i grau (j’ai
beaucoup aimé), va-t-elle; un, deux, trois + substantiu.

La liaison:
- La liaison obligatòria: preposició + sintagma nominal (dans
une maison, chez un ami, en avril ); pronom + verb (nous
avons, elle arrive/ elles arrivent, je vous invite); determinant
+ nom (un euro, un oeuf, mes amis), adjectiu + substantiu
(mes nouveaux amis, un petit avion), després d’adverbis de
negació i grau (j’ai beaucoup aimé), va-t-elle; un, deux, trois
+ substantiu

- La liaison facultativa: entre els auxiliars être i avoir i el
- La liaison facultativa: entre els auxiliars être i avoir i el participi participi passat que segueix (je suis allé, nous avons aimé),
passat que segueix (je suis allé, nous avons aimé), després de després de dont, fort i toujours.
dont, fort i toujours.
- La liaison prohibida: després de ils, elles, on en una
- La liaison prohibida: després de ils, elles, on en una interrogació interrogació tipus inversió (Vont-elles arriver ?); després de
tipus inversió (Vont-elles arriver ?); després de la conjunció et (un la conjunció et (un garçon et une fille, un café et un thé),
garçon et une fille, un café et un thé)., entre un substantiu i un entre un substantiu i un adjectiu o un substantiu i un verb
adjectiu o un substantiu i un verb (un chocolat amer, le temps est (un chocolat amer, le temps est beau)
beau)
Encadenament vocàlic o consonàntic o múltiple:
Encadenament vocàlic o consonàntic o múltiple:
Deux ou trois, l’associé accepte, la terre est mouillée,
Deux ou trois, l’associé accepte, la terre est mouillée, Jeanne Jeanne entre avec une amie, du vin aux herbes, du vin en
entre avec une amie, du vin aux herbes, du vin en bouteille, tu as bouteille, tu as eu une idée brillante......
eu une idée brillante...
Pronunciació de -s i -x com [z] (vous arrivez, six heures);
Pronunciació de -s i -x com [z] (vous arrivez, six heures); de -d de -d com [t] (un grand homme); i de -f com [v] (neuf
com [t] (un grand homme); i de -f com [v] (neuf heures); de –c com heures), de –c com [g] (second)
[g] (second)
L'elisió obligatòria:
L'elisió obligatòria:
- Monosil·làbics (le, la, de, ne, si de, que, je, me, te, se,
- Monosil·làbics (le, la, de, ne, si, de, que, je, me, te, se, ce+être). ce+être).
- Casos particulars (au/à l', du/ de l').
- Casos particulars (au/à l', du/ de l').
- Elisió impossible de paraules més usuals (“h aspiré”: le haut, la - Elisió impossible de paraules més usuals (“h aspiré”: le
haine, le hamburguer, le hanball, le harem, le haricot, le hasard, haut, la haine, le hamburguer, le hanball, le harem, le
la hausse, la hauteur, le héros, la hiérarchie, la Hollande, la honte, haricot, le hasard, la hausse, la hauteur, le héros, la
le huitième)
hiérarchie, la Hollande, la honte, le huitième)
Modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet, ma/mon, Modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet,
beau/bel…)
ma/mon, beau/bel…)
Dièresis: haïr, maïs, Noël...

Dièresis: haïr, maïs, Noël...

El ritme i la síl·laba accentuada:

El ritme i la síl·laba accentuada:

- L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat).
- La prosòdia sil·làbica.
- La desaccentuació de les paraules funcionals (articles,
pronoms, conjuncions): Le petit cahier d’exercices cessera d’être
en vente au début de l’année.
- Diferencies entre l’accent normal i l’accent d’insistència: c’est un
livre ennuyeux, c’est un livre passionnant!

- L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat).
- La prosòdia sil·làbica.
- La desaccentuació de les paraules funcionals (articles,
pronoms, conjuncions): Le petit cahier d’exercices cessera
d’être en vente au début de l’année.
- Diferencies entre l’accent normal i l’accent d’insistència:
c’est un livre ennuyeux, c’est un livre passionnant!

La frase i l'entonació:
- Adequació de la entonació amb l intenció de comunicació

La frase i l'entonació:
- Adequació de la entonació amb l intenció de comunicació

- Les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa, - Les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa,
exclamativa i/o imperativa.
exclamativa i/o imperativa.
- Expressió dels sentiments (Incroyable!), la tristesa, (Bof!, - Expressió dels sentiments (Incroyable!), la tristesa, (Bof!,
Hélas!), l’alegria (C’est super!), la insistència (il est toujours Hélas!), l’alegria (C’est super!), la insistència (il est toujours

malade), la indignació (Jamais de la vie!), la satisfacció (c’est
extra!, c’est genial!), la ràbia (Ça suffit! Zut!), la sorpresa (Non,
c’est une blague?), el dubte (Mon oeil! C’est pas vrai!), el
suggeriment (À mon avis, je ne sais pas, moi...) ...

malade), la indignació (Jamais de la vie!), la satisfacció
(c’est extra!, c’est genial!), la ràbia (Ça suffit! Zut!), la
sorpresa (Non, c’est une blague?), el dubte (Mon oeil! C’est
pas vrai!), el suggeriment (À mon avis, je ne sais pas,
moi...) ...

- Les interjeccions més usuals: bah! oh là là! Hein, Ben quoi!, Ben
alors?
- Les interjeccions més usuals: bah! oh là là! Hein, Ben
quoi!, Ben alors?
L’accent regional (Nord / Sud de França)
Els accents francòfons més assequibles (Bèlgica,
Luxemburg , Suïssa...)

3.- METODOLOGIA

APRENENTATGE I DOCÈNCIA
Es parteix d’un model de llengua enfocada cap a l’acció, és a dir, un model centrat en l’ús
de la llengua que considera que els usuaris i aprenents són membres d’una societat que
tenen unes tasques a assolir i que s’ha de tenir en compte el ventall de capacitats
específiques que els individus, com a agents socials, apliquen a aquest aprenentatge.
Aquest enfocament cap a l’acció o ús de la llengua ha de tenir en compte les estratègies
que utilitzen els aprenents per activar les diferents competències que conté la competència
comunicativa. Aquestes estratègies serviran per dur a terme les activitats i processos que
comporten la recepció i producció de textos i la construcció de discursos que tracten de
temes concrets, els quals permeten el desenvolupament de tasques lligades a determinades
situacions que es donen dins els diferents àmbits d’actuació.
Tant el MCER com aquesta programació volen donar suport a un model obert pel que fa
a les diferents teories metodològiques. Això no obstant, tant l’alumnat com el professor
han de tenir en compte els processos involucrats en l’aprenentatge de les llengües i
aplicar-los en els diferents àmbits d’actuació mitjançant la selecció de materials, la
proposta d’activitats i l’avaluació dels continguts, l’aplicació dels procediments adients i
el desenvolupament de l’aprenentatge autònom.
La recerca en l’aprenentatge de les llengües ha produït resultats dispars i els coneixements
en aquestes àrees no han determinat encara clarament si existeix un mètode que es pugui

considerar com el millor. Això no obstant cal tenir en compte alguns principis i aspectes
àmpliament acceptats que ens poden ajudar en l’aprenentatge de les llengües.
Per estimular l’aprenentatge, és útil contestar a la pregunta: “quines condicions són les
més adients perquè es produeixi aquest aprenentatge?” La majoria dels investigadors
semblen estar d’acord en el fet que s’han de donar les següents condicions bàsiques que
es poden aplicar a gairebé totes les situacions d’aprenentatge.
•

EXPOSICIÓ: L’alumnat ha de rebre un material d’entrada (input) comprensible de
la llengua parlada i escrita. Aquest material ha de ser real, suficientment ric i de
qualitat. És convenient que s’exposi l’alumnat a textos d’un nivell moderadament
més alt de coneixements que el que posseeixen els aprenents en aquest estadi. Ha
d’incloure els tipus de registres formal i informal i pot contenir altres varietats a més
de la llengua nativa, com ara la llengua que utilitza qualsevol parlant no natiu que en
faci ús de la llengua objecte d’estudi.

•

ÚS DE LA LLENGUA: Té en compte especialment el material de sortida (output) i
el considera essencial per al desenvolupament de la llengua. S’espera que l’alumnat
en faci ús real mitjançant la interacció a la classe en un ventall ampli de situacions,
la qual cosa farà que es processi el material d’entrada (input) de forma més analítica
i possiblement afavorirà també els processos mentals implicats en l’aprenentatge.

•

MOTIVACIÓ: És necessària perquè els aprenents processin la llengua que reben i
també la utilitzin el més aviat possible, i es puguin beneficiar tant de l’exposició com
de l’ús que en fan. La motivació pot també provenir de diverses fonts. A les EOI cal
tenir en compte les característiques pròpies del nostre alumnat i buscar temes
adequats als seus coneixements, interessos i necessitats.

•

INSTRUCCIÓ: S’entén enfocada cap a les estructures formals de la llengua.
Actualment és un fet generalment acceptat que aquesta instrucció pot accelerar el
nivell de desenvolupament de la llengua i fins i tot incrementar el nivell final
d’adquisició dels aprenents; per tant el seu aprenentatge sembla rellevant a les EOI.
Això no obstant, cal considerar que existeixen diverses teories sobre la instrucció
formal i la seva relació amb l’ordre natural de desenvolupament d’una llengua.
Aquest document convida el professorat a reflexionar i informar-se sobre els aspectes
esmentats, que provoquen controvèrsia entre els lingüistes, perquè prenguin decisions
meditades a l’hora d’instruir els alumnes sobre les formes gramaticals. Cal tenir en
compte que un enfocament excessiu en la forma pot desviar-nos dels objectius
fonamentals d’un currículum enfocat cap a la comunicació.

De forma abreviada es pot dir que aquest document vol presentar un enfocament
comunicatiu equilibrat, es a dir que tot i que es centra en la comunicació i els seus
processos, para esment en les estructures formals i en l’assimilació de les competències
com part essencial de l’aprenentatge.

DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES
Aquests aspectes ens conviden a contemplar l’aprenentatge dels idiomes des d’un
enfocament comunicatiu i pràctic amb l’objectiu de desenvolupar tasques de complexitat
progressiva. Aquest progrés en la competència comunicativa comporta
el
desenvolupament d’altres competències, a fi de fer front a les situacions comunicatives
en que es troben els aprenents.
Totes les competències humanes contribueixen, d’una manera o altra, a la capacitat de
comunicar-se de l’aprenent, i poden considerar-se aspectes de la competència
comunicativa. De tota manera, pot ser útil distingir les competències que no estan
directament relacionades amb la llengua (competències generals) de les competències
pròpiament lingüístiques.
Competències generals
Les Competències Generals inclouen diversos tipus de coneixements:
•

•
•
•

Coneixements declaratius (savoir), que inclouen el coneixement del món i el seu
funcionament, el coneixement de la cultura de les comunitats on es parla la llengua
que l’aprenent estudia i la consciència de les relacions existents entre la visions de
móns diferents, entre d’altres.
Habilitats i saber fer (savoir-faire), que inclouen les habilitats pràctiques, les
habilitats socials, les habilitats de la vida quotidiana i les habilitats tècniques i
professionals, entre d’altres.
El saber ser (savoir-être), que integra factors personals lligats a la pròpia personalitat
i caracteritzats per les actituds, les motivacions, els valors i les creences, entre d’altres
El saber aprendre (savoir-apprendre), que inclou la consciència lingüística i
comunicativa i les habilitats fonètiques generals , es a dir, la sensibilitat cap a la
llengua, la capacitat de pronunciació de noves llengües, les habilitats per a l’estudi i
la capacitat d’adaptar-se a una nova experiència, entre d’altres.

.
Competència lingüística comunicativa
A fi de realitzar les intencions comunicatives, els usuaris de la llengua o els aprenents
posen en joc les habilitats generals, i les combinen amb una competència comunicativa
de tipus més
específicament lingüístic. En un sentit més estricte, la competència comunicativa té els
components següents:
•
•
•

Competències lingüístiques: definides com els coneixements dels recursos formals
i la capacitat d’utilitzar-los. Inclou les competències gramatical, lèxica, fonològica,
ortogràfica, semàntica, etc.
Competències sociolingüístiques : comprenen el coneixement i les habilitats
necessàries per tractar la dimensió social de l’ús de la llengua, com ara normes de
cortesia, formes de tractament, expressions populars, accents i registre, etc.
Competències pragmàtiques: es refereixen al coneixement que l’usuari o aprenent
té dels principis segons els quals els missatges s’organitzen i s’utilitzen per a la
realització de funcions comunicatives : inclouen les relacions de causa i efecte, la
capacitat de dirigir i estructurar el discurs, la coherència i la cohesió, etc.

Totes aquestes competències no constitueixen una finalitat en si mateixes i s’activaran a
través d’activitats comunicatives en les quals s’integren les destreses de comprensió,
expressió, interacció i mediació, tenint sempre presents els criteris d’avaluació que
s’estableixen per al nivell bàsic. El material utilitzat serà variat i autèntic, sempre que
sigui possible, per donar resposta a les necessitats reals dels alumnes. Mitjançant aquestes
tasques comunicatives, els alumnes, entren en contacte amb la cultura d’expressió
francesa, aprofundint en els coneixements socioculturals i desenvolupant la seva capacitat
crítica a partir de l’anàlisi de les similituds i diferències entre les distintes cultures.

ASPECTES A CONSIDERAR
Tractament de l’error
En els processos de comunicació s’haurà de tenir en compte que els errors formen una
part fonamental del procés d’adquisició que experimenta l’alumnat, que es troba en un
moment determinat de la seva pròpia seqüència d’aprenentatge dins un sistema que no
pertany ni a la L1 ni a la L2, i per tant no s’han de contemplar com aspectes negatius, sinó
com a manifestacions d’un estadi d’interllengua, que és un estat evolutiu necessari entre
els primers intents de parlar i una expressió correcta. Perquè l’alumne comprovi les seves
hipòtesis de funcionament de la nova llengua ha de cometre errors, i a partir d’ells es
produirà l’aprenentatge. Això no implica que els aspectes gramaticals de la llengua s’han
de desatendre, sinó que s’han de programar activitats variades dirigides a la reflexió
lingüística, l’enfocament principal de les quals sigui l’ús correcte de la llengua a partir
dels errors que es repeteixen sense desviar-nos de l’enfocament cap a la comunicació.
Tractament del lèxic
L’adquisició del lèxic constitueix una part fonamental en el procés d’aprenentatge d’una
llengua; per aquesta raó s’ha de plantejar de forma sistemàtica i adequada. S’hauran de
tenir en compte els factors següents:
•
•
•
•
•
•
•

La distinció entre vocabulari actiu i passiu. El primer constituirà el corpus bàsic
productiu.
La contextualització del lèxic.
L’establiment de relacions mitjançant àrees i operacions semàntiques.
El reciclatge freqüent .
L’ús d’estratègies per a l’aprenentatge i memorització del vocabulari.
La combinació d’aquest aprenentatge amb un lèxic més ampli d’adquisició.
La relació entre vocabulari i discurs.

Els mètodes utilitzats poden ser variats i dependran dels estils d’aprenentatge individuals.
Paper de l’alumnat i del professorat
L’enfocament adoptat pel MECR implica una forma nova de considerar els rols tant del
professor com de l’alumne. En un enfocament tradicional el professor assumeix el paper
d’expert que dirigeix, controla i avalua les activitats. Un model alternatiu neix de

l’enfocament cap a l’acció i contempla un aprenent que arribarà a adquirir la capacitat
d’iniciar el discurs, interrompre’l, acabar-lo i discutir lliurement les opinions. En aquest
enfocament tant l’aprenent com el professor es converteixen en mediadors, impulsors,
motivadors i monitors del processos d’aprenentatge, al mateix temps que es relacionen
com a membres d’un equip.
Desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge autònom
A partir dels rols esmentats es deriva la necessitat que l’alumnat desenvolupi gradualment
l’aprenentatge autònom, basat en el principi que els aprenents han de prendre la màxima
responsabilitat possible en el seu propi procés d’aprenentatge i controlar-lo
progressivament. També han de prendre consciència de les seves etapes de
desenvolupament, tant dins com fora de la classe.
Utilització dels llibres de text
El llibre de text s’utilitzarà com un recurs més per aconseguir cobrir els objectius i
continguts marcats a la programació. La seva utilització ofereix sens dubte grans
avantatges (un marc estable per a l’ensenyament, un material comú d’ús individual per a
l’alumnat i un important estalvi de treball per al professorat), però cal recordar que tot
text ha de ser complementat, en major o menor mesura, tant per cobrir la programació
com per satisfer les necessitats pròpies de cada grup i professor. Els professors que
imparteixin el mateix curs mantindran reunions periòdiques amb la finalitat de planificar
les possibles formes de complementar el llibre de text.

Les noves tecnologies
b) La introducció i l’ús de les noves tecnologies (TIC) en l’aprenentatge dels idiomes és
avui dia imprescindible. Per a les EOI és un repte que requereix una infraestructura
tecnològica cada vegada més adequada a les necessitats dels estudiants i una formació
del professorat en relació amb aquests canvis. La introducció de les TIC és un impuls
cap a la innovació pedagògica, propicia el canvi dels mètodes d’aprenentatge i de la
relació professor/alumne. També són una eina atractiva de suport a la docència, poden
fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, permeten a l’alumne estar en contacte
directe a través d’Internet o altres recursos multimèdia amb l'idioma i la cultura de
parla francesa.

Les activitats i condicions que es podrien proposar per aquest nivell són
bàsicament:
• Orientar l’alumnat sobre l’accés a una selecció de pàgines web d’interès (notícies en
la ràdio i la televisió on-line, premsa, exercicis d’autocorrecció sobre aspectes
formals de la llengua, programes didàctics d’altres centres, entre d’altres).
• Completar les activitats de classe per treballar totes les destreses comunicatives.
• Utilitzar el correu electrònic, els xats i els fòrums a nivell bàsic amb pautes per
motivar l’expressió escrita.
• Utilitzar els recursos més amplis que pot oferir un aula multimèdia, com per exemple
la utilització de mètodes multimèdia interactius que es poden fer servir en forma d’
autoaprenentatge o amb el professor com a tutor.
• Orientar l’alumnat a l’hora de buscar informacions a la xarxa sobre les programacions
de les EOI, preparar classes guiades amb el grup o la classe, realitzar converses en
temps real amb el grup o la classe (amb programes com l’Skype o Communication
Server).
Les TIC són un mitjà adient, atractiu, motivador i facilitador per a la immersió lingüística
o cultural en la llengua objecte d’aprenentatge. No podem ignorar-les en el nostre
ensenyament.
Foment de la lectura
La lectura extensiva del francès és una manera d’ampliar el lèxic, tant productiu com
receptiu, i familiaritzar-se amb les estructures gramaticals de la llengua. A més a més, és
una activitat que l’alumne desenvolupa de forma autònoma, sempre amb l’objectiu de
millorar la fluïdesa lectora, i promoure la confiança en si mateix. De manera tradicional
es proposa des de fa anys un programa de lectura d’un libre adaptat per al nivell Bàsic I i
tres llibres de literatura auntèntica (no adaptada) per a la resta de nivells. Exceptuan el
que fa al nivell Bàsic 1, la resta de nivells tracta cada any de triar lectures que tenguin en
compte la realitat complexa de la Francofonia (obres autors francòfons arreu el món) els
diferents estils literaris (novel·la i assaig principalent), que siguin actuals, que conectin
amb temes d’actualitat i, molt sovint, que estiguin adaptades al cinema.
EL PAPER DE LES TASQUES EN L’APRENENTATGE
Tipus de tasques
L’enfocament que descriu el MECR està clarament centrat en l’acció, com ja s’ha
esmentat anteriorment. La comunicació i l’aprenentatge suposen la realització d’una sèrie
de tasques que s’han de dur a terme. Aquestes tasques es poden definir com qualsevol
acció intencionada que una persona considera necessària per aconseguir un resultat
concret en el context d’un problema a resoldre, una obligació a complir o un objectiu a
assolir. Les tasques constitueixen un procediment metodològic coherent amb els principis
de l’enfocament comunicatiu, encara que són compatibles amb altres enfocaments més
tradicionals.
El MCER explica que aquestes tasques no són exclusivament lingüístiques, encara que
comportin activitats lingüístiques i que requereixin la competència comunicativa de
l’individu. L’assoliment d’aquestes tasques fa necessari l’ús d’estratègies en la

comunicació i l’aprenentatge. Sempre que l’acompliment d’aquestes tasques impliqui el
desenvolupament d’activitats lingüístiques, caldrà processar textos orals o escrits.
En termes d’aprenentatge de les llengües, les esmentades tasques poden incloure des de
demanar el menú a un restaurant o traduir un text d’una llengua estrangera fins elaborar
un diari a l’escola.
Els temes a tractar poden generar diferents tipus de tasques. Quan es tracta un tema en el
llibre de text quan s’utilitzen altres materials, es pot consultar el llistat de tasques per
veure quines poden ser les apropiades. Sembla adient incloure abans de començar la
programació el tipus de tasques més usuals per aquest nivell.
Freqüentment s’explica que les tasques (reals o pedagògiques) han de simular o reproduir
les característiques de les tasques reals fora de l’aula. Això no obstant la comunicació
dins l’aula presenta característiques pròpies que cal no oblidar, tan pel que fa al context
com al llenguatge que s’utilitza.

ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE
La comunicació i l’aprenentatge suposen la realització de tasques que no són
exclusivament lingüístiques, encara que comportin activitats lingüístiques i que
requereixin la competència comunicativa de l’individu. El fet que aquestes tasques no
siguin rutinàries ni automàtiques fa necessari l’ús d’estratègies en la comunicació i en
l’aprenentatge. Sempre que l’acompliment d’aquestes tasques suposi el desenvolupament
d’activitats lingüístiques, caldrà processar (a través de la recepció, la producció, la
interacció o la mediació) textos orals o escrits.
Les estratègies es poden definir com línies d’acció organitzada, intencionada i regulada
que una persona escull per dur a terme una tasca que ella mateixa es proposa o que se li
presenta. Es defineixen com l’organització dels recursos disponibles amb la finalitat de
dur a terme qualsevol pla. L’ús d’una estratègia inclou el fet de prendre decisions
conscients per tal d’actuar d’una o altra manera.
S’ajudarà els alumnes a identificar i aplicar les estratègies que ja usen en la seva llengua
i a desenvolupar-ne altres noves. Per això, es podran utilitzar activitats específiques, però
principalment es tractarà d’integrar el treball de les estratègies dins el de les activitats
comunicatives. Serà també fonamental el foment de l’aprenentatge autònom.
Generalment les estratègies no són directament avaluables, s’avaluen de forma
indirecta a través de les diverses activitats.
Les estratègies es poden classificar en:
e) METACOGNITIVES: són les que ajuden a solucionar un problema des d’una
perspectiva global o de conjunt.
f) COGNITIVES: són les que s’utilitzen per adquirir una llengua i estan relacionades
amb els materials lingüístics.
g) COMUNICATIVES: són les que ajuden a iniciar, mantenir i finalitzar la
comunicació.
h) SOCIOAFECTIVES: són les que tenen a veure amb les relacions i sentiments.

Fent una anàlisi del tractament de les estratègies que fa el MERC, s’arriba a la conclusió
que hi apareixen intercalades amb les capacitats, sense fer-ne una distinció clara.
Sembla adient fer-ne una relació del tipus d’estratègies que poden utilitzar-se en els processos de
comprensió i expressió a tots els nivells.

Estratègies d’expressió oral i escrita
i) Reproducció de sons, de pautes d’entonació i de grafies a partir de models determinats.
j) Lectura expressiva de textos assenyalats amb entonació i pronunciació adequats al
nivell.
k) Reproducció de les estructures i dels textos assenyalats per aquest nivell seguint
instruccions i models.
l) Adequació del registre formal i informal segons el tipus i la intencionalitat del text.
m) Producció de textos orals i escrits mitjançant la combinació d’estructures
lingüístiques estudiades.
n) Adequació del missatge als components de l’acte de comunicació (interlocutor, canal
i registre).
o) Utilització d’estratègies compensatòries com parafrasejar, usar sinònims, mots crossa
i mots comodí del propi idioma, entre d’altres.
p) Anàlisi i autoavaluació dels resultats positius i dels errors, a través d’indicis
manifestats per l'interlocutor (repetició sense error, gestos, entre d’altres), amb la
finalitat de prendre confiança en si mateix o per autocorregir-se.
q) Revisió del text produït i incorporar aportacions que ho millorin com a resultat de
l’intercanvi amb altres lectors.
Estratègies d’interacció
A més de les estratègies assenyalades per a la comprensió i producció s’afegeixen d’altres
específiques de la interacció.
r) Predicció de les intencions de l'interlocutor i possibles reaccions que es puguin
produir davant el discurs.
s) Identificació de buits d’informació i estimació d’allò que es pot donar per descomptat.
t) Planificació dels intercanvis atenent a la situació de comunicació.
u) Repetició mental i ús de frases estandarditzades d’ús freqüent (felicitar, saludar i
acomiadar-se; desitjar sort, etc.) tant oralment com per escrit.
v) Manteniment de l’atenció i observació del comportament de l'interlocutor per poder
comprendre’l millor.
w) Ús d’estratègies compensatòries per evitar silencis o malentesos en la comunicació:
petició d’ajuda, de repetició, d’aclariment del que s’ha dit o escrit, utilització del
llenguatge no verbal, canvi de tema, ús d’expressions per donar temps a pensar el que
es vol dir, etc.
x) Comprovació de la comprensió del missatge; petició de correcció a l'interlocutor i
aclariment de possibles malentesos.

Estratègies d’aprenentatge autònom
1) Planificació d’un pla de treball personal (diari, setmanal, quinzenal, etc.) i d’un treball
(en parelles, en equip).
2) Localització i ús efectiu de recursos personals (llibre de text, diccionaris personals,
apunts,
etc.), dels
disponibles tant en el centre escolar com fora (biblioteques, aula de recursos i aula
multimèdia) que
ajudaran l’alumne a la preparació i organització de la tasca.
3)Identificació de les estratègies bàsiques per a l’aprenentatge del vocabulari, la
gramàtica i la utilització ràpida i freqüent de la llengua apresa.
4)Ús d’estratègies compensatòries (parafrasejar, emprar mímica, etc.), afectives
(tenir confiança en un mateix davant l’error, arriscar-se a realitzar una tasca, etc.) i
socials (treballar amb companys, intercanvis amb parlants natius, entre d’altres) amb
la finalitat d’afavorir l’aprenentatge.
5)Ús d’estratègies de memòria (crear relacions mentals, mapes semàntics, etc.),
cognitives (analitzar, raonar, deduir, etc.) i metacognitives (fixar-se objectius,
relacionar els nous coneixements amb els ja coneguts) per desenvolupar les tècniques
d’estudi i de treball.
Ús d’estratègies transferides d’altres aprenentatges.
Participació en situacions de comunicació a través de les noves tecnologies de la
informació i comunicació (missatges de mòbil, xat o correus electrònics).
Detecció dels errors més freqüents, anàlisi de les causes i la seva acceptació com un
element necessari en el procés d’aprenentatge. Participació en activitats de
coavaluació com a recursos per reflexionar sobre les dificultats que sorgeixen en el
procés d’aprenentatge, amb la finalitat de superar-les.
Identificació del resultat positiu que s’ha obtingut en la utilització d’una estratègia
(autoavaluació) i continuïtat en el seu l’ús.

Estratègies culturals i interculturals
g) Reconeixement de les característiques pròpies de la cultura francòfona.
h) Observació i reconeixement dels continguts i convencions culturals des països franco
parlants.
i) Identificació de les diferències i similituds socioculturals entre la cultura pròpia i
l’aliena.
j) Ús d’estratègies per establir contacte amb altres cultures.
k) Identificació d’estereotips i formes de superar-los.
l) Identificació del paper de l’alumne com intermediari cultural entre la L1 (cultura
pròpia) i la L2 (nova cultura).

LES ACTITUDS I L’APRENENTATGE
Les actituds es poden definir com opinions, formes de pensar i formes de respondre a
qualsevol problema. Estan relacionades amb l’experiència i la cultura i són difícils de
definir, però exerceixen control sobre l’aprenentatge de les llengües.
Es recullen en forma de llistats indicatius dels quals els departaments didàctics haurien
de seleccionar els apartats que els alumnes han d’aprendre o desenvolupar. Es recomana,
no obstant això, abastar el major nombre d’epígrafs possible. Es poden classificar de la
següent manera.

Actituds vers la comprensió i expressió orals i escrites
f) Mostrar interès i respecte per les normes que regeixen els textos orals i escrits.
g) Respectar les idees expressades en l'idioma estranger.
h) Prendre consciència de la importància d’aprendre un idioma per poder satisfer
necessitats comunicatives
i) Valorar la comunicació com a forma de convivència i respecte per les normes que la
regulen.
j) Mostrar estima i interès per qualsevol manifestació oral o escrita que es presenti en
l'idioma estudiat dintre o fora de l’àmbit escolar.
Actituds vers la interacció
e) Superar el sentit del ridícul i de la cohibició. Desenvolupar el sentit de l’espontaneïtat,
i valorar la confiança en si mateix per poder establir intercanvis comunicatius.
f) Mostrar una actitud col·laboradora, participativa, i de respecte cap a les normes en
els intercanvis comunicatius (respecte al torn de paraules, a les idees de l’altre, etc.).
g) Valorar el treball en grup com a mitjà d’aprenentatge, l’establiment de relacions entre
els participants i la motivació que afavoreixin l’estímul mutu i d’avaluació conjunta.
h) Valorar l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació com a mitjà de
perfeccionament de l'idioma i d’interrelació personal.
Actituds vers l’aprenentatge autònom
d) Mostrar estima i interès per qualsevol manifestació oral o escrita que es presenti en
l'idioma estudiat fora de l’àmbit escolar, aprofitament de les nova tecnologies com a
font important d’aprenentatge autònom.
e) Valorar el propi esforç, progrés i curiositat per aprendre, i acceptar les pròpies
limitacions i dificultats que sorgeixen en l’aprenentatge.
f) Acceptar l’error com un element necessari en el procés d’aprenentatge.

Actituds culturals i interculturals

f) Rebutjar estereotips, tòpics i prejudicis sobre l'idioma, sobre la cultura i sobre els seus
parlants.
g) Mostrar interès i respecte pel coneixement de les principals característiques de la vida
quotidiana, de la cultura, de les convencions socioculturals i el llenguatge no verbal
propis del país o països de l'idioma estudiat.
h) Mostrar interès cap a altres cultures, noves experiències i altres comportaments.
i) Valorar el paper d’intermediari cultural entre la cultura pròpia i la cultura estrangera
per abordar amb eficàcia els malentesos culturals i les situacions conflictives.
j) Mostrar una actitud oberta i crítica davant altres valors característics que pertanyen a
diferents cultures

TEMPORITZACIÓ
NIVELL INTERMEDI B1 GRUPS A I C
SUPORTS:
LLIBRE DE TEXT:
Défi 3 - Livre de l’élève + CD audio
Défi 3 - Cahier d’exercices +MP3 téléchargeables. Ed. Maison des langues
Distribució temporal dels continguts de Défi 3 (provisional)
Unitat 1 : octobre
Unitat 2 : novembre, desembre
Unitat 3 : desembre

1. Avaluació primer trimestre

Unitat 4 : gener
Unitat 5 : febrer
Unitat 6 : març

2. Avaluació segon trimestre

Unitat 7 : març
Unitat 8 : abril
Unitat 9: maig

3. Avaluació tercer trimestre

Aquesta temporització es provisional, depèn del ritme del grup, de les activitats
complementàries, de les activitats culturals. A més a més, seguim l’actualitat francòfona i
els suggeriments temàtics dels alumnes.
LECTURES OBLIGATÒRIES:
1. Une pièce montée de Blandine Le Callet Éd: Livre de poche.
2. Le village évanoui de Bernard Quiriny Éd: Poche J’ai lu.
Les lectures estan integrades a la programació del curs. A partir de cada llibre, es faran
activitats escrites i / o orals. Es tractarà també d’estudiar el país francòfon i la seva cultura
a través del primer llibre. (primer trimestre). El segon llibre ajudarà a treballar més aviat
l’expressió (EE i EO amb exposicions) i l’aprenentatge lexical.

AVALUACIÓ
Per aquest curs, l’avaluació és només informativa, serà necessari aprovar els exàmens
(juny i/o setembre) per validar el nivell Intermedi B1.
Però, encara que l’avaluació d’aquest curs es faci mitjançant les dues convocatòries de
juny i setembre de les proves de certificació del nivell Intermedi B1, es faran tres
avaluacions completes seguint el format de l’examen final de certificació.
Durant tot l’any, els alumnes entregaran de forma regular expressions escrites, i fitxes de
lectura.

Animaran també debats després d’exposar un tema (monòleg i debat) i faran exposicions
orals.
Les activitats dels llibres de lectura també seran avaluades.
PLATAFORMA DE SUPORT
Farem servir la plataforma de comunicació EDMODO que permetrà proporcionar a
l’alumnat una eina de seguiment de classe molt important on poden seguir totes les
activitats fetes a classe i saber les tasques que s’han de preparar a casa.
També servirà com a plataforma d’intercanvi de dubtes. La professora penjarà
regularment:
● Documents relatius al desenvolupament del curs (calendari, avaluació,etc.)
● Tasques a fer, exercicis…
● Informacions diverses
BLOGS:
http://eoipalmaintermedib1.blogspot.com
http://lesthemespolemiques.blogspot.com.es/ (compartit amb altres professors)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:
- Activités pour le Cadre européen commun B1 (livre + corrigés + cd audio) de Clé
International
- Phonétique progressive du français avec 400 activités Niveau intermédiaire (livre+
coffret CD audio)
- Maîtriser la grammaire française (Niveaux B1-C1) + 1 CD Audio + Corrigés
Qualsevol gramàtica comprada per a l’alumne de cursos anteriors.

TEMPORITZACIÓ

NIVELL INTERMEDI B1 GRUP B
SUPORTS:
LLIBRE DE TEXT:
Défi 3 - Livre de l’élève + CD audio
Défi 3 - Cahier d’exercices +MP3 téléchargeables. Ed. Maison des langues
LECTURES OBLIGATÒRIES:
1. Juste avant l’oubli d’Alice Zeniter (2016) Éd: J’ai lu.
2. La succession de Jean-Paul Dubois (2017) Éd: Points.
Distribució temporal dels continguts de Défi 3
Unitat 1 : octobre
Unitat 2 : novembre, desembre
Unitat 3 : desembre

1. Avaluació primer trimestre

Unitat 4 : gener
Unitat 5 : febrer
Unitat 6 : març

2. Avaluació segon trimestre

Unitat 7 : març
Unitat 8 : abril
Unitat 9: maig

3. Avaluació tercer trimestre(optativa)

AVALUACIÓ
Encara que l’avaluació d’aquest curs es faci mitjançant les dues convocatòries de juny i
setembre de les proves de certificació del nivell Intermedi B1, es farà dues avaluacions
completes seguint el format de l’examen final de certificació i pot ser, una tercera
optativa.
Per aquest curs, l’avaluació és només informativa, serà necessari aprovar els exàmens
(juny i/o setembre) per validar el nivell Intermedi B1.
Durant tot l’any, els alumnes entregaran de forma regular expressions escrites, i fitxes de
lectura.
Animaran també debats després d’exposar un tema (monòleg i debat).
Les lectures estan integrades a la programació del curs. A partir de cada llibre, es faran
activitats escrites i / o orals.

PLATAFORMA DE SUPORT
Farem servir la plataforma de comunicació EDMODO que permetrà proporcionar a
l’alumnat una eina de seguiment de classe molt important on els alumnes poden seguir
totes les activitats fetes a classe.
També servirà com a plataforma d’intercanvi de dubtes. La professora penjarà
regularment:
●
●
●
●

documents relatius al desenvolupament del curs (calendari, avaluació ,etc)
recursos didàctics
tasques a fer, exercicis, vídeos…
Informacions diverses

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:
- Activités pour le Cadre européen commun B1 (livre+corrigés+cd audio) chez Clé
International
- Phonétique progressive du français avec 400 activités Niveau intermédiaire (livre+
coffret CD audio)
- Grammaire 450 exercices livre + corrigés Niveau intermédiaire
- Révisions Niveau intermédiaire 450 exercices (livre+ corrigés+ CD audiQualsevol
gramàtica comprada per a l’alumne de cursos anteriors.

4.- AVALUACIÓ

NIVELL INTERMEDI B 1

1

NIVELL INTERMEDI B1
1. Principis generals. Normativa
- Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig)
- Reial decret 1/2019 d’11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener)
- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm.

311, de 23 de desembre)

2. Definició de nivell
Els ensenyaments de nivell intermedi B1 tenen com a referència el nivell B1 (nivell
llindar) del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Capaciten l'aprenent per utilitzar l'idioma receptivament i productiva, tant oralment
com per escrit, així com per mediar entre les persones usuàries de diferents llengües
amb una certa efectivitat, una fluïdesa i una flexibilitat que li permetin una autonomia
limitada.
L'aprenent ha de ser capaç de mantenir la interacció i comunicar el que vol comunicar
en una varietat de contextos quotidians o habituals, com ara l'establiment i
manteniment de relacions personals i socials, tant cara a cara com per mitjans
tecnològics, i els intercanvis senzills de caràcter factual propis d'entorns de lleure,
educatius i ocupacionals, així com poder enfrontar-se de manera flexible als
problemes de la vida diària.
Aquestes activitats requereixen comprendre i produir una varietat limitada de textos
sobre aspectes generals o d’altres de més específics derivats de temes d'actualitat o
d’interès personal o professional.
També impliquen l'exposició a diferents registres, varietats i estils de la llengua
estàndard que siguin fàcilment intel·ligibles. També requereixen el control d'una
considerable varietat d'estructures senzilles i un repertori suficient de lèxic d'ús
comú, que pot incloure algunes expressions idiomàtiques d'ús molt freqüent, així com
de les estratègies necessàries per actuar amb eficàcia en situacions comunicatives
de tipus general.

3. Continguts

Són els que es descriuen per al nivell intermedi B1, per a tots els
idiomes, al Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableix
l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi
i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a
les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, referits de manera general a les competències sociocultural,
sociolingüística, funcional, estratègica, discursiva, lèxica i
intercultural, i els específics per a cada idioma de les competències
morfosintàctica, ortotipogràfica i foneticofonològica.
4.Estructura i descripció de la prova
a) Comprensió de textos orals (CTO)
b) Comprensió de textos escrits (CTE)
c) Producció i coproducció de textos escrits i

Mediació escrita (PCTE i ME)
d) Producció i coproducció de textos orals
i Mediació oral (PCTO i MO)
5.Durada de la prova
PARTS
Comprensió de textos orals
Comprensió de textos escrits
Producció i coproducció de textos escrits
Mediació escrita
Total part escrita

DURADA aproximada
35 min
70 min
45 min
30 min
180’ (3 hores)

Producció i coproducció de textos orals
Mediació oral
Total part oral

TOTAL global (aprox.)

10 min (màxim)
12 min (màxim)
18-22’
3 hores i 22 minuts

En els idiomes àrab, rus i xinès els temps de cada part de la prova de la prova
escrita pot augmentar-se fins a un màxim del doble del temps estipulat, sempre que
la durada total de la prova escrita no sigui superior a 4 h 15 min en el nivell
intermedi B1.

Les proves de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits,
producció i coproducció de textos escrits i de mediació escrita s’administraran
en una única sessió en les dates i l’horari que s’indiquin en el calendari
d’exàmens establert en Resolució de la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres.
La prova de producció i coproducció de textos orals i mediació oral
s’administrarà en les dates i l’horari que cada EOI estableixi per a cadascun dels
respectius departaments didàctics d’idiomes.

6. Característiques de les parts
de la prova PART ESCRITA
a)

COMPRENSIÓ

Objectius
generals

DE

TEXTOS

ORALS

Comprendre la informació general , les idees principals i els
detalls més rellevants i les opinions i actituds explícites de textos
breus o d’extensió mitjana, ben estructurats, en llengua
estàndard, articulats amb claredat, a velocitat pausada emperò

natural; sobre assumptes quotidians o coneguts, o sobre temes
generals o d’actualitat, relacionats amb les pròpies experiències
i interessos; en condicions acústiques adequades, podent, si
escau, tornar a escoltar el que s’ha dit o confirmar- ne detalls.

Objectius
específics

a) Comprendre amb prou detall anuncis i missatges que
continguin instruccions, indicacions o altres tipus d’informació,
relatives al funcionament d'aparells o dispositius d'ús freqüent,
la realització d'activitats quotidianes, o el seguiment de normes
d'actuació i de seguretat en els àmbits públic, educatiu i
ocupacional.
b) Comprendre declaracions (per exemple,
celebració privada, o una cerimònia pública).

durant

una

c) Comprendre informació relativa a situacions personals, fets
esdeveniments i necessitats de la vida quotidiana

d) Comprendre, en una conversa o discussió informal, enunciats
relatius a assumptes pràctics de la vida diària i informació
específica rellevant sobre temes generals, d'actualitat, o
d'interès personal, i captar-hi sentiments com la sorpresa,
l'interès o la indiferència.
e) Comprendre, encara que sigui amb algun esforç, les idees
generals de converses o discussions breus o de durada mitjana
sobre temes habituals entre un nombre d'interlocutors reduït.
f) Comprendre les idees principals i detalls rellevants de
presentacions, xerrades o conferències breus i senzilles sobre
temes coneguts, d'interès personal o de la pròpia especialitat.
g) Comprendre, en una conversa formal de l'àmbit públic,
acadèmic o ocupacional gran part del que es diu sobre activitats
i procediments quotidians, o menys habituals si estan
relacionats amb el propi camp d'especialització, sempre i quan
es puguin plantejar preguntes per comprovar que s'ha comprès
el que l'interlocutor ha volgut dir i aconseguir aclariments sobre
alguns detalls.
h) Comprendre el contingut essencial de les negociacions i
gestions comercials més habituals.
i) Seguir discussions i debats senzills sobre temes del propi
entorn.
k) Comprendre la informació continguda en documents
enregistrats en llengua estàndard referits a temes habituals o al
propi entorn, sempre que els textos es puguin escoltar més
d’una vegada.
l) Comprendre la informació essencial de butlletins informatius
radiofònics o televisats i extractes de programes senzills que
tractin temes comuns.
m) Comprendre les idees principals i interpretar el contingut de
seqüències de pel·lícules amb un llenguatge clar i senzill i en els
quals els elements visuals i l’acció ajudin a comprendre gran
part de l’argument.
n) Seguir instruccions detallades relacionades amb maneres

d’orientar-se en un entorn geogràfic, processos senzills
(elaboració de productes o menjars) o funcionament d’aparells
tècnics habituals.

Nombre de textos i tasques
2-3 textos, 2-3 tasques
15-20 ítems repartits entre les diferents tasques

Tipologia dels textos

Entre altres:
- entrevistes
- noticiaris i reportatges breus
- extractes de documentals
- anuncis publicitaris
- comentaris esportius
- extractes d'altres emissions de ràdio o televisió
- conversacions de caràcter informal

Tipologia de les tasques
Entre altres:
-

Triar entre opcions múltiples
Omplir espais en blanc amb informació concreta
Respondre preguntes de V/F
Relacionar ítems amb l’opció corresponent

Extensió dels textos
Duració total de 9 min
La durada de cadascun dels àudios no hauria de ser superior a 4 minuts
Els textos s’escolten 2 vegades

Puntuació

20 punts

b) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS
Objectius
generals

Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees
principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds
explícites de l’autor en textos escrits: d’extensió breu i mitjana;
clars i ben organitzats; en llengua estàndard; sobre temes
quotidians, aspectes concrets de temes generals, actuals o del
propi interès personal.

Objectius
específics

a) Comprendre amb prou detall, amb l'ajuda de la imatge o
marcadors clars que articulin el missatge, anuncis, cartells,
rètols o avisos que continguin instruccions, indicacions o altra
informació relativa al funcionament d'aparells o dispositius d'ús
freqüent, a la realització d'activitats quotidianes o al seguiment
de normes d'actuació i de seguretat en els àmbits públic,

educatiu i ocupacional.
b) Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de
material escrit de caràcter quotidià o relacionada amb
assumptes d'interès personal, educatiu o ocupacional, com ara
anuncis, prospectes, catàlegs, guies, fullets, programes o
documents oficials breus.
c) Entendre informació específica essencial en pàgines web i
altres materials de referència o consulta, en qualsevol suport,
sempre que es puguin rellegir les seccions difícils.
d) Comprendre notes i correspondència personal en qualsevol
format i missatges en fòrums o blocs, en els quals es donin
instruccions o indicacions, es transmeti informació procedent de
tercers, es parli d'un mateix, es descriguin persones,
esdeveniments, objectes i llocs, es narrin esdeveniments
passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i s'expressin
sentiments, desitjos i opinions.
e) Comprendre informació rellevant en correspondència formal
d'institucions públiques o entitats privades, com ara centres
d'estudis, empreses o companyies de serveis, en la qual
s'informa d'assumptes del propi interès (per exemple, en relació
amb una oferta de treball o una compra per Internet, informes i
memoràndums, entre d’altres).
f) Comprendre el sentit general, la informació principal, les
idees significatives i algun detall rellevant de notícies i articles
periodístics amb un llenguatge no gaire idiomàtic o especialitzat.
g) Comprendre sense dificultat la línia argumental d'històries de
ficció, relats, contes o novel·les curtes clarament estructurat i,
escrits en un llenguatge senzill, directe i no gaire literari, i fer-se una
idea clara del caràcter dels diferents personatges i les seves
relacions, si estan descrits de manera senzilla i amb detalls
explícits suficients.

Nombre de textos i tasques
3-5 textos, 3-5 tasques
20-40 ítems repartits entre les diferents tasques

Tipologia dels textos
Entre altres:
- notícies d'actualitat (de diaris, revistes, llocs web...)
- horòscops
- articles breus
- entrevistes
- reportatges breus
- contes i novel·les breus contemporanis de temàtica senzilla
- crítiques o resums de pel·lícules o obres de teatre
- biografies

- còmics
- informes i fullets descriptius

Tipologia de les tasques
1. Comprensió global
2. Comprensió de la informació principal i secundària.
3. Comprensió detallada i ús de la llengua

Tasques, entre altres, de:
- Relacionar (textos curts o fragments d’un mateix text amb epígrafs o frases
resum; preguntes i respostes d’una entrevista;
- Seleccionar o respondre (opció múltiple, V/F; respondre a preguntes breus
sobre el text;
Completar (espais en blanc amb opció múltiple, d’un banc d’ítems amb
distractors

Extensió dels textos
900-1.100 paraules *

Puntuació
20 punts
*Els idiomes àrab i rus poden reduir el nombre de paraules de cada part de les proves,
com a màxim, en un 25% total de paraules estipulat. A l’idioma xinès s’ha de calcular
el nombre de caràcters equivalents a l’alfabet llatí i en relació amb el nivell i la
dificultat de la tasca.

c) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS

Objectius
generals

Objectius
específics

Produir i coproduir, utilitzant amb prou correcció un repertori
lèxic i gramatical habitual relacionat amb les situacions més
predictibles i els recursos bàsics de cohesió textual, i respectant
les convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals, una
amplia varietat de textos escrits: breus o d'extensió mitjana;
clarament organitzats i adequats al context (destinatari, situació
i propòsit comunicatiu); utilitzant els registres adients, sobre
assumptes quotidians, de caràcter habitual o d'interès personal
a) Escriure una àmplia varietat de textos que mostrin la
capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar amb coherència i
correcció les idees i exposar-les amb precisió utilitzant els
registres adients, mostrant un domini suficient de lèxic i
estructures.
b) Escriure, en un format convencional i en qualsevol suport, un
currículum vitae breu, senzill i ben estructurat, en el qual
s'assenyalin els aspectes importants de manera esquemàtica i
en el qual s’inclogui la informació que es considera rellevant en
relació amb el propòsit i destinatari específics.
c) Escriure, en qualsevol suport, notes, anuncis i missatges en
els quals es transmet o sol·licita informació senzilla de caràcter
immediat o opinions sobre aspectes personals, acadèmics o
ocupacionals, i en els quals es ressalten els aspectes que

resulten importants, respectant les convencions específiques
d'aquest tipus de textos i les normes de cortesia i, si escau, de
l'etiqueta de la xarxa Internet.
d) Escriure correspondència personal i participar en xats,
fòrums i blocs.
e) Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal bàsica
i breu dirigida a institucions públiques o privades i a empreses,
en les quals es dóna i sol·licita informació bàsica, o es realitza
una gestió senzilla (per exemple, una reclamació), observant
les principals convencions formals i característiques d'aquest
tipus de textos i respectant les normes fonamentals de cortesia
i, si escau, de l'etiqueta de la xarxa Internet.
f) Escriure informes molt breus en format convencional, amb
informació sobre fets comuns i els motius de certes accions, en
els àmbits públic, educatiu, o ocupacional, fent-hi una descripció
simple de persones, objectes i llocs i assenyalant els principals
esdeveniments i informació de forma esquemàtica.

Nombre de tasques
1 tasca
L’examinand escull entre 2 propostes

Tipologia de les tasques
Producció d’un text a partir d’una situació de comunicació, amb un objectiu
comunicatiu i unes pautes concretes de contingut.
Entre altres:
- Cartes, correus electrònics, etc. amb intercanvi d’informació i idees sobre
temes concrets o quotidians, expressant desitjos, donant consells, demanant
informació o sol·licitant un servei , ...
- Contribucions a fòrums, blocs, o altres llocs que possibilitin l’intercanvi
d’opinions sobre temes senzills de caràcter habitual.
- Articles d’opinió senzills
- Ressenyes de pel·lícules o llibres
- Relats breus
- Descripcions senzilles de temes quotidians, plans o fets concrets

Extensió dels textos
Context/instruccions: 80 paraules aprox.
Producció:150 -180 paraules*

Puntuació
20 punts

c) 2. MEDIACIÓ ESCRITA
2 MEDIACIÓ ESCRITA
c)) 2.
Objectius
generals

Mediar entre parlants que usen la llengua meta o diferents
llengües incloent aquesta, en situacions de caràcter habitual en
les quals es produeixen intercanvis senzills d'informació.

Objectius
específics

a) Transmetre per escrit la idea general, els punts principals i
detalls rellevants de fragments breus d’informació relacionats
amb assumptes quotidians, d’actualitat, o d'interès personal,
continguts en textos escrits (p. ex.: instruccions, notícies o
altres textos informatius, correspondència personal o formal,
textos senzills de divulgació) sempre que els textos font
tinguin una estructura clara, estiguin escrits en un llenguatge
no especialitzat, i presentin una varietat estàndard de la
llengua no molt idiomàtica
b) Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així
com realitzar paràfrasis senzilles de breus passatges escrits
utilitzant les paraules i l'ordenació del text original.

Nombre de textos i tasques
1 o més textos, 1 tasca

Tipologia dels textos
Entre
-

altres:
Instruccions senzilles
Imatges
Infografies
Gràfics
Anuncis publicitaris
Informes breus o fullets descriptius
Blocs ...

Tipologia de les tasques
Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així com realitzar paràfrasi
senzilles de breus passatges escrits utilitzant les paraules i l'ordre del text original;
explicar o aclarir un text (instruccions, fullets, anuncis, ...)
Donar informació o consell a una tercera persona que no domina l’idioma a partir
d’un text escrit sobre aspectes generals de salut, treball, habitatge, ...
El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica)
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una
contextualització detallada (què perquè, per a qui, ...)

Extensió dels textos
Text font: fins a 150 paraules
Producció: 100 -120 paraules*

Puntuació
10 punts

PART ORAL
d) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS

Objectius
generals

d) 2. MEDIACIÓ ORAL

Produir i coproduir textos orals breus o d’extensió mitjana; ben
organitzats i adequats als interlocutors i al propòsit
comunicatiu; sobre temes quotidians, de caràcter habitual o
d’interès personal.
Fer-se entendre amb una correcció i fluïdesa que permetin
mantenir la interacció o la línia del discurs, encara que resulti
evident l’accent estranger, siguin freqüents les pauses,
vacil·lacions, reformulacions i repeticions, especialment en
seqüències d'una certa extensió, i pugui caldre ocasionalment
la cooperació dels interlocutors.
a) Fer declaracions públiques breus i assajades que són
clarament intel·ligibles.

Objectius
específics

b) Fer presentacions preparades, si escau amb suport visual
(gràfics, fotografies, transparències o diapositives), sobre un
tema general o del propi interès o especialitat, amb prou
claredat perquè es pugui seguir sense dificultat la major part del
temps i les idees principals s’exposin amb raonable precisió, així
com respondre a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el
contingut de la presentació, encara que calgui demanar que es
repeteixin si s'han formulat amb rapidesa.
c) Narrar històries curtes, documentals o trames de llibres
adients al nivell, donar-ne l’opinió personal, explicar-ne el
contingut general i alguns detalls rellevants i respondre a
preguntes complementàries que requereixin aclariment de
detalls.
d) Explicar, després d’una preparació prèvia, com s’ha de fer
alguna cosa mitjançant instruccions clares i coherents.
e) Produir, amb cert detall, descripcions sobre temes o
objectes familiars habituals.

Nombre de tasques
1 tasca

Tipologia de les tasques
Interacció (en parelles )

Durada
Durada total: màxim 10 minuts
Temps de preparació: 3-4 min

Introducció (opcional/no avaluable): 1 min
Interacció (diàleg): 5-6 min per parella

Puntuació
20 punts

d

Objectius
generals

Mediar, directament o en mode diferit, entre parlants que usen la
llengua meta o diferents llengües incloent aquesta, en situacions de
caràcter habitual en les quals es produeixen intercanvis senzills
d'informació: relacionats amb assumptes quotidians o d'interès
personal; on la llengua meta s'hi articula a velocitat pausada, en llengua
estàndard; en un llenguatge no especialitzat i no gaire idiomàtic; amb
possibilitat de demanar confirmació, aclariments o repeticions.
a) Transmetre oralment a tercers la idea general, els punts principals i

Objectius
específics

detalls rellevants de la informació continguda en textos orals o escrits
d'estructura clara (per exemple, instruccions o avisos, prospectes,
fullets, correspondència, presentacions, converses, notícies).
b) Prendre notes breus per a tercers, recollint, amb la precisió deguda,
informació específica i rellevant de missatges t, anuncis o instruccions
sobre assumptes quotidians o coneguts.
c) Prendre notes breus per a tercers, recollint instruccions o fent una
llista dels aspectes més importants, durant una presentació, xerrada o
conversa breus i clarament estructurades, sempre que el tema sigui
conegut.
g) Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així com
realitzar paràfrasis senzilles de breus passatges escrits utilitzant les
paraules i l'ordenació del text original.

Nombre de textos i tasques
1 o més textos, 1 tasca

Tipologia dels textos
Entre altres:
-

Instruccions senzilles
Imatges
Infografies
Gràfics
Anuncis publicitaris
Informes breus o fullets descriptius
Blocs ...

Tipologia de les tasques

Donar informació o consell a una tercera persona que no domina l’idioma a partir d’un text escrit
sobre aspectes generals de salut, treball, habitatge, ...
Resumir el contingut d’un text .
Explicar o aclarir un text (instruccions, fullets, anuncis, ...)
El text font per realitzar la mediació ha d’estar en la L2 (mediació intra-linguistica)
La tasca proposta ha de partir d’una situació autèntica o versemblant i incloure una
contextualització detallada

Extensió dels textos i durada

Text font: fins a 150 paraules Durada total:
màxim 12 minuts Temps de preparació: 4-5
minuts
Producció: 2-3 minuts per candidat

Puntuació
10 punts

PROGRAMACIÓ DIDÁCTICA DE NIVELL INTERMEDI B2

1.- DEFINICIÓ I OBJECTIUS NIVELL INTERMEDI
B2

DEFINICIÓ DE NIVELL
Consideracions generals
Encara que les àrees temàtiques coincideixen amb les del nivell anterior, el Nivell
Intermedi B2 va més enllà de l'Intermedi B1 en els següents aspectes.
1 Pel que fa a l’aspecte de les categories funcionals, aquest nivell requereix un
increment en l’inventario d’exponents. L’expansió en aquesta àrea funcional serà
més evident en l’expressió d’emocions i en la forma de conduir, dirigir o
desenvolupar les argumentacions.
2 S’haurà de fer evident un increment notable del vocabulari per a expressar les
nocions específiques que s’inclouen en les àrees temàtiques. En aquest nivell no s’ha
d’intentar recomanar a l’alumnat l’ús d’un determinat vocabulari. En arribar en
aquest punt, els interessos i les necessitats dels alumnes s’han fet massa diversos per
poder formular una proposta específica de vocabulari . La pròpia experiència
dirigeix als aprenents per camins diferents a l’hora de parlar de la seva pròpia
situació, del seu treball o de les àrees d’interès personal. Quant a aquest aspecte
s’espera un major grau d’autonomia i responsabilitat pel propi aprenentatge, així
com un ús més eficaç dels llibres de referència, de qualsevol tipus de tecnologia
disponible i de qualsevol font d’informació per a poder utilitzar el vocabulari
apropiat que es necessita en cada situació.
3 Un altre aspecte rellevant és el reconeixement d’un marge més ampli de varietats de
registre. Els aprenents haurien de distanciar-se progressivament del registre "neutre"
i adquirir més experiència en situacions que requereixen un registre més formal o
més col·loquial a més de valorar en quin moment és més apropiat el seu ús. Des del
punt de vista fonètic, els aprenents d’aquest nivell haurien d’adaptar-se als patrons
de reducció que es produeixen generalment en l’ús informal de les llengües.
4 Els aprenents han d’incrementar la seva habilitat d’entendre i utilitzar frases més
complexes i la capacitat per a seguir o produir discursos més llargs i estructurats, a
través, entre d’altres, de l’utilització d’adverbis i pronoms anafòrics o genèrics per a
referir-se a elements esmentats amb anterioritat. L’entonació adquireix rellevància
degut a la seva estreta relació amb el significat, i les oracions subordinades ja han de
fer-se servir amb freqüència.

5 Ha d'incrementar-se la varietat d’estratègies dirigides a assolir un objectiu específic
en les converses, tenint en compte que els aprenents han d’enfrontar-se a situacions
menys predictibles. Els aprenents haurien de desenvolupar mecanismes de
cooperació i esperar el mateix dels seus interlocutors. Encara podran tenir dificultat
per a reaccionar adequadament en front canvis sobtats, ruptures inesperades o per a
intervenir en transaccions que suposin excessiva dificultat. En aquests casos haurien
d’utilitzar estratègies de compensació per a ajudar a l’interlocutor a interpretar les
seves idees. En aquest nivell, la interacció ha de ser menys restringida i la conversa
ha de desenvolupar-se de forma més flexible i natural que en el nivell anterior. La
conversa té un objectiu determinat,i això requereix una mica més que un intercanvi
verbal de patrons preestablerts.
6 Es requereix competència sociocultural i sociolingüística. Tots els temes, encara que
es refereixin principalment a la vida quotidiana, estan impregnats de valors culturals.
En el nivell anterior només es requereix una consciència dels aspectes culturals,
però, en el nivell avançat els aspectes interculturals han d’integrar-se de forma més
profunda per a poder respondre amb major flexibilitat a les situacions i tenir més
capacitat per a les relacions interpersonals i socials. Són necessàries la sensibilitat,
l’obertura a noves experiències, la tolerància i l’acceptació de les diferències.
Aquesta forma d’actuar reflecteix la maduresa lingüística dels aprenents de les noves
llengües.
7 El progrés en les habilitats de lectura ha d’aplicar-se al tractament d’una major
varietat de textos. En aquesta etapa s’han de tractar més àmpliament les àrees
d’interès personal, les quals es reflecteixen en l’expressió escrita i la comprensió
oral, ja sigui a través de mitjans electrònics o de forma impresa. A mesura que el
vocabulari s’expandeix i l’ús de recursoses fa més eficient augmenta la capacitat
d’afrontar textos més complexos. També augmenta la capacitat de deduir els
significats que es desitja extreure d’un text concret.
8 S’ha d’assolir un nivell més elevat en els processos de producció i recepció de la
llengua. Els recursos han de ser més amplis que en el nivell anterior. La producció
frases incompletes. El discurs ha de ser més fluid. Ha d’haver millorat l’entonació i
augmentat la velocitat de la producció oral. El temps necessari per a produir una
resposta ha de ser més breu que en el nivell anterior. Els aprenents haurien de tenir
receptius s’haurà de disminuir la dificultat per a identificar paraules i frases durant
el procés comunicatiu, especialment quan s’utilitzen les formes reduïdes o l’accent
es produeix en situacions sorolloses, de distorsió acústica o aquelles en les que es
produeixen interferències per diversos motius. Si els aprenents "perden el fil" han de
ser capaços de recuperar-lo amb relativa facilitat. No es pretén una producció oral
perfecta, això requeriria un excés d’aprenentatge a costa de l’oportunitat d’ampliar
les experiències d’intercanvi. S`ha de tenir en compte que és necessari un equilibri
entre estendre els coneixements i perfeccionar l’expressió oral.
Definició
El Nivell Intermedi B2 presentarà les característiques de la franja alta del nivell de
competència B2 , com es defineix en el Marc Comú Europeu de Referència per a les
Llengües. Aquest nivell suposa utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en
situacions habituals i d’altres més específiques que requereixin comprendre, produir

i tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament complexos que versin
sobre temes generals, actuals, o propis del camp d’especialització del parlant, en una
varietat de llengua estàndard (formal i informal) i amb un repertori lèxic ampli que
encara no ha de ser excessivament idiomàtic.
A l’acabament d’aquesta etapa, la capacitat discursiva dels aprenents ha
d’experimentar un notable augment. S’espera un discurs cohesionat i precís tant oral
com escrit en el que l’alumnat haurà de mostrar una capacitat cada vegada més àmplia
de negociació per a reaccionar i reconduir el discurs .
OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL INTERMEDI B2
En el Nivell Intermedi B2, de forma més evident, les capacitats que inclouen totes les
destreses, tant oral com escrites es troben íntimament lligades i sembla convenient
presentar els descriptors d’aquestes destreses de forma unitària.
Destreses de comunicació escrita:
A/ Comprensió Lectora i Expressió Escrita.
1

Objectius

1. Comprendre textos escrits de caràcter general o específic, encara que el domini
del vocabulari no sigui absolut, utilitzant fonts de referència i manifestant aquesta
comprensió mitjançant la producció de tasques específiques.
2. Llegir de forma expressiva adaptant l’estil de lectura a la naturalesa del text i
posant especial atenció a la pronunciació i l’entonació.
3. Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes que
poden referir-se als camps d’especialització dels aprenents; manejar informació i
arguments procedents de diverses fonts i utilitzar diversitat d’estils i
intencionalitats comunicatives que poden incloure també la creació literària.
4. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics (diccionaris,
llibres, materials multimèdia, Internet, etc.) per buscar informació, per gaudir dels
moments d’oci o com una forma d’enriquiment personal.
Comprensió lectora
a) Llegir de forma comprensiva textos extensos i complexos (correspondència,
premsa contemporània, articles i informes professionals, literatura,
instruccions,etc.) sobre una àmplia varietat de temes. L’alumne haurà de ser capaç
d’identificar les idees més rellevants i adquirir una comprensió més profunda de
la cohesió lèxica i gramatical per entendre l’estructura del text.
b) Comprendre textos o informes especialitzats , encara que no pertanyin al camp
d’interès de l’alumnat. Per assolir aquest objectiu freqüentment s’hauran de
consultar fonts com ara el diccionari o els mitjans tecnològics.
c) Reconèixer opinions i punts de vista procedents de textos escrits que presenten un
cert nivell de complexitat lingüística.

d) Comprendre instruccions complexes i extenses que incloguin detalls i condicions
específiques, rellegint el text si és necessari.
e) Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir del
context lingüístic o extralingüístic utilitzant,quan calgui, el diccionari com eina
d’aprenentatge.
f) Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua
objecte d’estudi.
g) Llegir de forma expressiva adaptant l'estil de lectura a la naturalesa del text i
posant especial atenció en la pronunciació i l’entonació.
Al llarg del curs els aprenents han de ser capaços de llegir diferents tipus de text en veu
alta amb pronunciació, entonació, ritme i velocitat adequades. Si alguns idiomes ho
consideren adient podran valorar la competència per a dur a terme una lectura en veu alta,
ja es tracti d’un text poètic, narratiu de distints subgèneres, una carta formal o informal,
un guió teatral, etc. tenint en compte els patrons fonològics de la llengua objecte d’estudi,
marcant el ritme i l’entonació adequats i desenvolupant tècniques d’autocorrecció.
Expressió escrita
1. Descriure fets i experiències, reals o imaginades, expressant clarament la relació
entre les idees exposades i adaptant el discurs al gènere literari escollit.
2. Escriure ressenyes en les quals s’expressi clara i detalladament l’opinió personal
sobre un llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, etc.
3. Escriure cartes personals i formals, notes, enquestes, informes i assajos, sobre
temes variats incloent la descripció de fets i experiències, la diversitat d’opinions
i els arguments a favor i en contra sobre diversos temes, utilitzant un lèxic ric i
variat i una àmplia diversitat d’estructures i formats lingüístics.
4. Elaborar diversos textos i resums integrant la informació i els arguments
obtinguts de diverses fonts.
5. Ser capaç de crear textos amb finalitat estètica o literària.
6. Intercanviar informació, opinió, punts de vista i sentiments sobre fets i
experiències en un context informal mitjançant cartes o correu electrònic,
utilitzant la llengua amb eficàcia.
7. Mostrar interès per presentar els escrits de forma cuidada, respectant les normes
ortogràfiques.
Destreses de comunicació oral:
A/ Comprensió Auditiva, Expressió Oral i Interacció.
2

Objectius

1. Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs retransmès que tracta temes de
la vida personal, acadèmica, social o professional, sempre que estigui ben
estructurat, no hagi excessiu soroll de fons i el nivell de llengua no sigui
excessivament idiomàtic.
2. Comprendre discursos complexos i extensos des del punt de vista lingüístic i
argumental detectant no només les idees principals sinó també la majoria de les
complementàries.

3. Produir textos amb correcció gramatical, fluïdesa, precisió i bona pronunciació
sobre diferents temes i amb un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.
4. Comunicar-se espontàniament i amb bon control gramatical, fluïdesa, precisió i
eficàcia, sobre una àmplia varietat de temes, exposant clarament les idees i
adaptant el discurs a la formalitat del context comunicatiu. S’espera un alt grau de
capacitat de negociació i suport al discurs.
5. Interactuar amb parlants nadius de manera espontània i dinàmica defensant punts
de vista, exposant argumentacions i contra-argumentacions i relatant fets i
experiències. L’interlocutor no ha d’experimentar tensió o dificultat produïda per
la falta de fluïdesa.
6. Mostrar una actitud de respecte i cooperació pel que fa a les exposicions orals dels
companys i les pròpies converses en llengua estrangera, superant problemes de
desconfiança en les pròpies capacitats i guanyant en confiança i seguretat,
acceptant l’error com instrument d’aprenentatge.
7. Comprendre les varietats dialectals i comprendre i utilitzar un repertori
d’expressions idiomàtiques.
8. Durant aquest període d’aprenentatge els alumnes hauran de fer ús d’una àmplia
gamma de recursos didàctics i materials produïts en la llengua objecte d’estudi,
integrar l’ús organitzat de recursos com les tecnologies de la informació i la
comunicació com eina d’aprenentatge de la nova llengua, i l’ús habitual i autònom
de la lectura o de l’escriptura com a activitat d’oci.
9. Identificar i interioritzar la funció comunicativa de la llengua i els seus elements
lingüístics, i seguir aplicant a la nova llengua l’aprenentatge de les estratègies de
comunicació adquirides durant l’aprenentatge de la llengua materna o/i d’altres
llengües conegudes.
Comprensió auditiva
1. Comprendre converses formals i informals entre parlants nadius, encara que la
participació costi algun esforç i impliqui l’adaptació del discurs.
2. Comprendre les idees principals i els detalls rellevants de conferències, xerrades
i altres formes de presentació acadèmica i professional de una certa complexitat
lingüística.
3. Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació
identificant el contingut, els punts de vista i opinions implícites, l’estat d’ànim i
la intenció comunicativa del parlant.
4. Reconèixer i poder discriminar els elements fonològics i fonètics com els
sistemes vocàlics i consonàntics, els patrons de ritme, accentuació i entonació de
paraules aïllades, frases i textos.
Expressió Oral i Interacció
Expressió Oral

1. Realitzar descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes
relacionats amb àrees especialitzades, utilitzant un lèxic adient.
2. Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben
estructurades sobre gran varietat de temes que incloguin dades rellevants, contraargumentacions alternatives i exemplificacions per il·lustrar un discurs que pot
ser preparat o espontani.
3. Realitzar presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de temes
mostrant capacitat d’alterar el discurs de forma espontània per a respondre a les
qüestions que plantegi l’audiència.
4. Utilitzar de forma correcta els patrons de ritme, entonació, accentuació i
pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics i processos derivats d’aquests.
Interacció
1. Participar de forma activa en converses en llengua estàndard amb un parlant nadiu
mostrant seguretat, fluïdesa i confiança sobre temes d’interès general com el
treball, la família, els amics, les aficions, els temes socioculturals, etc., encara que
es produeixin situacions externes al intercanvi que podrien pertorbar el discurs.
2. Participar de forma activa en converses formals i si es dóna el cas, en reunions
de treball, entenent amb detall les idees que expressa l'interlocutor i sent capaç de
presentar i defensar alternatives o propostes, a més de respondre a les qüestions
que puguin sorgir en aquestes reunions.
3. Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals
manifestant amb precisió el punt de vista i responent a les qüestions que es puguin
plantejar en referència a aquests punts.
4. Mostrar capacitat lingüística per resoldre conflictes, problemes, reclamacions, etc.
en els quals el parlant demani responsabilitats i sigui capaç d’argumentar i utilitzar
un llenguatge persuasiu per assolir el seu objectiu, establint les concessions que
consideri oportunes.
5. Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l'interlocutor i poder
ajustar el discurs a aquests aspectes per tal de respectar les convencions socials.
Fer servir les normes de cortesia, respecte d’opinions i torns de paraula. Mostrar
de forma evident d’una actitud oberta i favorable, considerant la interacció
comunicativa com una font d’enriquiment personal.
6. Respondre a formulació de preguntes sobre diversitat de temes personals, socials
i professionals amb la fluïdesa i espontaneïtat adequades als diversos contextos.
Aquestes entrevistes se poden produir amb major o menor grau d’estructuració i
planificació.
7. Mostrar capacitat de distanciar-se d’un text preparat per seguir algun punt
interessant suscitat pels oients.
ACTIVITATS DE MEDIACIÓ
Criteris generals
1.Coneix amb la profunditat deguda, i aplica adequadament a l’activitat de mediació en
cada cas, els aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més específics que
caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què es parlal’idioma, així com
les seves implicacions més rellevants, i sap superar les diferències respecte a les
llengües i cultures

pròpies i els estereotips, demostrant confiança en l’ús de diferents registres i estils, o
altres mecanismes d’adaptaciócontextual, expressant-se apropiadament en situacions
diverses i evitant errors importants de formulació.
2.Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb una certa naturalitat,
estratègies adequades per adaptarels textos que ha de processar al propòsit, la situació,
els participants i el canal de comunicació, mitjançant procediments
variats (p. e. paràfrasi, circumloquis, amplificació o condensació de la informació).
3.Sap obtenir la informació detallada que necessita per poder transmetre el missatge
amb claredat i eficàcia.
4.Organitza adequadament la informació que pretén o ha de transmetre, i la detalla de
manera satisfactòria segons que sigui necessari.
5.Transmet amb suficiència tant la informació com, si s’escau, el to i les intencions dels
parlants o autors.
6.Pot facilitar la interacció entre les parts monitorant-ne el discurs amb intervencions
adequades, repetint o reformulant el que s’ha dit, demanant opinions, fent preguntes per
abundar en alguns aspectes que considera importants i resumint la informació i els
arguments quan és necessari per aclarir el fil de la discussió.
7.Compara i contrasta informació i idees de les fonts o les parts i en resumeix
apropiadament els aspectes més rellevants.
8.És capaç de suggerir una sortida de compromís, una vegada analitzats els avantatges i
desavantatges d’altres opcions.
Criteris específics
MEDIACIÓ DEL TEXT
Transmissió d'informació específica
Transmet informació específica detallada de correspondència formal o informal, de
renunions o de fragments rellevants d’informes, notícies, etc.
Explicació de dades (apartir de diagrames,gràfics, imatges...)
Interpreta i descriu de manera fiable dades detallades a partir d'informació complexa
organitzada visualment (diagrames, gràfics, imatges, etc.)
Processament del text
(resum, integració dediverses fonts,aclariments per a una
audiència determinada):
Resumeix i si cal comenta la informació principal i els arguments de textos complexos.
Compara i sintetitza informació i punts de vista de diverses fonts.
Reconeix la intenció i els destinataris presuposats del text.
Presa de notes:
Pren notes prou acurades de reunions, seminaris o xerrades sobre temes generals o
del seu camp ointerès, encara que la concentració en el llenguatge faci que perdi
alguna informació.

MEDIACIÓ DE CONCEPTES
Relacional:
- Facilitació de la interacció col·laborativa.
- Gestió de la interacció
Fa preguntes per estimular la discussió de com s’ha d’organitzar el treball col·laboratiu.
Pot definir els objectius del grup i comparació der les opcions per assolir-los.
Orienta l’enfocament de la discussió aportant suggeriments sobre com s’ha de procedir.
Explica els diferents papers dels participants en el procés col·laboratiu, donant
instruccions clares per al treball en grup.
Cognitiva:
- Col·laboració en la construcció del significat
- Encoratjament de la conversa conceptual.
Desenvolupa les idees del altres i proposa solucions o compromisos.
Presenta arguments a favor i en contra de les opcions.
Encoratja els participants a ampliar les seves contribucions i justificar o aclarir les
seves opinions.
Extrapola les idees dels altres i les intercala en arguments coherents.
MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ
Facilitació de l'espai Expressa comprensió i respecte per les idees d'altri
Adapta els procediments perquè puguin ser compartits per persones de diferents
cultures.
Comenta les similituds i diferències entre les opinions i perspectives de persones de
diferents orientacions culturals.
2. CONTINGUTS
Encara que els continguts es presenten organitzats en diferents apartats, per aplicar-los a
l’ensenyament, haurien d’integrar-se en un tot significatiu a partir dels objectius
específics de cadascuna de les activitats de la llengua, de manera que l’alumnat els
adquireixi a través de les tasques i activitats que es proposen a l’aula.
Continguts nocionals
Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua i són presents en tot procés
lingüístic, des de l’expressió o la comprensió de la unitat lingüística més breu fins a
la realització de funcions de la llengua necessàries per dur a terme tasques o
projectes.
El llistat de nocions generals es deriva dels aspectes que es tracten quan s’utilitza una
llengua, dels conceptes als quals es refereixen els parlants i dels trets específics d’una
situació comunicativa concreta.
En el Nivell Intermedi B2 els següents continguts nocionals coincideixen amb els del
Nivell Intermedi. Els departaments seleccionaran i organitzaran les classes i
subclasses més adients a les programacions. L’ampliació d’aquestes nocions entra
en relació directa amb el lèxic que s’espera d’aquest nivell i no és possible fer-ne una
relació exhaustiva. Així es mantenen les següents nocions generals: existencials,

espacials, temporals, qualitatives, quantitatives, mentals, de relació i de deixis.
Conseqüentment s’ampliarà el llistat d’exponents de totes elles al llarg del diversos
nivells.
Entitat
1

Expressió de les entitats i referència: identificació personal i dels altres..

Propietats
2

Existència: presència, absència, disponibilitat, etc.

3

Qualitat: condicions i qualitats físiques, valoracions, edat, adequació,
correcció,utilitat, capacitat, facilitat, dificultat,
Quantitat: nombre, grau, quantitat,etc.

4

Relacions
•
•
•
•
•

Espai. Ubicació absoluta i relativa en l’espai: distància, moviment, origen
dimensió, longitud, temperatura, volum, pressió etc.
Temps. Situació absoluta i relativa en el temps: lloc en el temps, divisió del temps,
indicacions de temps, etc
Estats, activitats, processos, realitzacions: temps, aspecte, modalitat,
Participants i les seves relacions.
Relacions lògiques: conjunció, disjunció, oposició, comparança, condició, causa,
finalitat, resultat, relacions temporals (anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat).Relacions de modo, lloc, instrument, correspondència, possessió,
lògica, etc.

Nocions cognitives
•
•

Reflexió: creure, esperar,saber, recordar, etc.
Expressió: formes de contestar, demanar perdó, sol·licitar, etc.

Deixis: Referència o identificació:
•

Pronoms, nocions anafòriques i catafòriques, nocions de definició i indefinició,etc

Continguts socioculturals

L’alumnat haurà de ser progressivament conscient dels signes de diferenciació
cultural, mostrar tolerància i estar preparat per utilitzar les estratègies necessàries
per establir una base apropiada per a la comunicació.
Aquest apartat fa referència al fet de despertar en l’alumnat un sentit de familiaritat
cap a determinats aspectes de la cultura estrangera. Es tracta de que les persones
aprenents reflexionin sobre trets de la nova cultura, als quals tal vegada s’han
enfrontat, emperò no els han parat esment. Els elements que s’inclouen presenten una
àmplia varietat que es desenvoluparà al llarg de tots els nivells; la assimilació
d’aquests aspectes per part dels parlants dependrà de les actituds més o menys
obertes dels aprenents:
Pel que fa a la competència sociocultural del Nivell Avançat, s’espera que sigui
possible un contacte més freqüent i fluid amb els parlants nadius de la llengua i que
estiguin preparats per enfrontar les diferències socioculturals que seran els resultat
d’aquests contactes. Es requerirà familiaritat amb la cultura de la llengua que s’aprèn.
S’haurà d’assumir el fet que els valors, actituds, creences i convencions socials seran
diferents a altres cultures i els aprenents hauran de recórrer a la seva capacitat de
tolerància i a les estratègies necessàries per tal de crear les bases necessàries per a
establir la comunicació. Els aprenents també hauran de saber expressar i donar a conèixer
els trets culturals propis.
A més, cal tenir en compte que generalment no existeix un únic espai sociocultural dins
una mateixa llengua i que cada llengua es compon de varis contextos diferenciats.
En aquest nivell s’espera un grau més alt de sensibilitat, adequació i coneixement
d’aquestes competències i de les estratègies socioculturals en tractar els mateixos
aspectes que en el Nivell Intermedi.
a) Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars. Horaris i costums relacionats amb el
treball. Activitats d’oci. Festivitats més rellevants. Patrons de la rutina domèstica.
b) Relacions interpersonals: L’estructura social. Relacions familiars, generacionals i
professionals. Relacions amb diferents grups socials, entre si mateixos i entre els dos
sexes. Relacions inter-generacionals. Graus de formalitat en relació al món laboral a
i amb els representants de l’autoritat. Relacions interracials. Política i grups polítics
més representatius.
c) Condicions de vida: característiques específiques del món familiar i laboral.
introducció al món laboral. Drets bàsics de la població. Salaris, estat del benestar,
diferències de classes socials, composició ètnica d’una població. etc.
d) Valors, creences i actituds (enfocament general). Tradicions importants. Benestar.
Seguretat. Tradició. Identitat nacional i estrangera. Estereotips. Benestar i seguritat.
Identitat nacional i estrangera. Assumptes socials i polítics. Les religions.
e) Convencions socials i rituals i normes de cortesia:
1.No lingüístiques: les convencions del llenguatge corporal, els rituals de les visites
(la puntualitat, la roba utilitzar en les diferents ocasions, els tipus de menjar que

s’ofereixen a les diverses reunions socials, els comentaris que es poden o no es
deuen fer, etc.)
2. Lingüístiques: els recursos incrementats sobre els aspectes convencionals
d’educació social que permetran l'utilització d’un llenguatge menys directe i més
complex. La llengua s’utilitzarà en dependència directa de cada situació i les
relacions entre els parlants s’adaptaran als diferents graus de formalitat per tal de
poder actuar de forma coherent. Els aprenents s’allunyaran del llenguatge
exclusivament directe i faran servir l’ús idiomàtic, la ironia, l’ús lúdic de la llengua
o les connotacions, emperò amb una certa precaució per transgredir les normes de
cortesia per falta de coneixement suficient. Es recomana l’absència de dogmatisme
en les opinions, la forma de corregir als altres sense ofendre, l'utilització de formes
correctes en expressar acord o desacord i d’altres trets comuns a la majoria de
llengües.
f) Característiques del sentit de d’humor i familiaritat amb la peculiaritat en que es
manifesta en la cultura d la llengua Referents culturals i artístics d’ampli espectre.
g) Coneixements geogràfics dels països on es parla la llengua objecte d’estudi

2.3. Continguts temàtics
Els temes a tractar poden estar relacionats amb el context situacional com ara anar a
comprar a un comerç, així com amb temes d’interacció comunicativa, com ara parlar
de l’oferta que existeix de tendes i comerços.
Les àrees temàtiques, o nocions específiques, són generalment coincidents amb les
proposades per als nivells anteriors . Això no obstant, s’espera que els aprenents del
Nivell Intermedi B2 siguin capaços de:
1
2
3
4

Expressar i justificar els seus punts de vista i les seves opinions i sentiments.
Participar en conversacions que girin al voltant d’ells mateixos i de la seva vida.
Descriure o narrar de forma complexa esdeveniments i experiències pròpies.
Saber utilitzar els serveis públics i solucionar problemes que sorgeixen en
l'utilització d’aquests serveis.

L’aplicació dels esmentats criteris se manifesta en les formes de comportament que els
aprenents del nivell Avançat aplicaran a cadascun dels temes:
Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits
personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i
data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma,
procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter, religió,
gustos i preferències, aparença física, trets més característics de la personalitat, estat
d’ànim, experiències personals).
Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa
instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu

(el barri, la ciutat, el camp), regió i país. En aquest nivell es poden incloure temes
sobre la flora i fauna de l’entorn de l’aprenent.
Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball
(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions
de treball, projectes, obligacions familiars i laborals).
Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats
intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre,
els instruments musicals. En aquest nivell es poden tractar temes sobre de la premsa,
les revistes, el periodisme, etc
Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets,
preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus
d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més
comuns, entrada i sortida d’un país, direccions, senyals de trànsit, etc.
Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions,
contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o societats. En aquest
nivell es poden incloure de forma general temes sobre criminalitat i justícia.
Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més
comunes i freqüents, consultes i serveis mèdics. En aquest nivell es poden incloure
temes sobre benestar personal, accidents i assegurances.
Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i
tasques. En aquest nivell es poden tractar temes relacionats amb les qualificacions i
certificacions vocacionals i acadèmiques.
Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles,
colors), articles domèstics, estris bàsics del col·legi o del treball; preus, moneda,
bancs, restaurants, bars, formes de pagament, reclamacions, requisits per als
fumadors i no fumadors, etc.
Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics,
receptes, menús, restaurants.
Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de
servei, comissaries de policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les
tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio, En aquest nivell es
poden incloure temes sobre les habilitats per expressar-se i per establir comunicació.
Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient.
Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

Continguts lèxico-semàntics
Els continguts lèxics estan directament lligats amb els continguts temàtics que s’han de
tractar en aquest nivell, es a dir els que es refereixen a camps semàntics habituals, o
específics, com ara els relacionats amb els interessos de l’alumnat, als quals es fa
referència en l’apartat. 5.4. A més, es poden tenir en compte els següents elements lèxics.
Serveixen com referència els continguts lèxics que s’inclouen els documents del Consell
d’Europa , com ara el Vantage 1990 (JA van Ek i JlM Trim) amb traducció als idiomes
comunitaris.
Competències pragmàtiques. Continguts funcionals
Es poden definir com les accions que es realitzen mitjançant la utilització de una llengua,
és a dir el coneixement i ús de les convencions que regeixen la realització adequada de
funcions de la llengua, com ara la competència que permet entendre i expressar peticions,
queixes, acord i desacord, etc., mitjançant diverses fórmules lingüístiques.
S’ha d’aprofundir en el coneixement de les funcions del llenguatge des del contrast entre
les estratègies de comunicació adquirides no només en la llengua materna sinó també en
altres idiomes estrangers que l’alumnat conegui.
Els departaments hauran de seleccionar les funcions que semblin més adients al nivell per
tal de cobrir les necessitats comunicatives més immediates de l’alumnat S’ha de tenir en
compte que el nombre de funcions no ha de ser excessiu i s’ha d’adaptar a la duració dels
cursos.
Les següents categories poden aplicar-se a gairebé tots els nivells.
Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del coneixement,
l’opinió, la creença i la conjectura per tal d’afirmar, anunciar, acusar, admetre, postil·lar,
atribuir, confirmar la veracitat d’un fet, corroborar, desmentir, predir, assentir i
classificar; fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i experiències; realitzar
accions i projectes referits al moment present, al passat i al futur; expressar acord i
desacord; expressar desconeixement; expressar opinions; expressar certesa;identificarse; informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions; presentar i presentar-se;
recordar a algú; rectificar i corregir informació, presentar-se; rectificar i corregir
informació.
Actes compromisius: realitzacions de funcions o actes de parla relacionats amb
l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió com ara expressar la intenció, la
decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o
ajuda, oferir-se a fer alguna cosa.
Actes directius: realitzacions de funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que
el destinatari faci o no alguna cosa, tant si això és un acte verbal com una acció d’altra
índole com ara aconsellar, alertar, donar instruccions o permís; demanar alguna cosa,
demanar ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió i permís; prohibir o
denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar; dissuadir,
insistir, prevenir, reclamar, suggerir, etc.
Actes fàtics i solidaris: realitzacions de funcions o actes de parla que es realitzen per
establir o mantenir el contacte social i expressar actituds cap els altres com acceptar

o declinar una invitació, ajuda o oferiment; agrair, atreure l’atenció, donar la
benvinguda, acomiadar-se i expressar aprovació; felicitar, interessar-se per algú o
alguna cosa; lamentar, demanar i acceptar disculpes; refusar, saludar i respondre a
salutacions; compadir-se, defensar-se, etc.

Actes expressius: realitzacions de funcions o actes de parla que expressen actituds i
sentiments davant determinades situacions com ara expressar alegria, felicitat,
estima, simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció,
tristesa, molèstia, estima, confiança, antipatia, admiració, etc.
En el Nivell Intermedi B2 es repeteixen els continguts funcionals consignats en el Nivell
Intermedi. Això no obstant els desenvolupament d’aquestes funcions s`ha de manifestar
en un major grau per part de l’aprenent d’incrementar l’habilitat d’expressar-les de la
següent manera:
a) Una subcategorització de les funcions que suposen una reacció personal,
intel·lectual o emocional. Així una funció com ara "demanar informació " ,
s’amplia en el nivell Intermedi B2 i es fa distinció entre preguntes "neutres" i
preguntes e les quals s’espera o demana confirmació or es plantegen dubtes sobre
el que s’ha dit.
b) Una major varietat d’exponents. L’aprenent haurà de distingir entre respostes
més o menys formals i expressar matisos de significat i sentiments en oposició a
les expressions "neutres" que s’esperen del nivell Intermedi. La riquesa de
recursos afectius i d’expressió inclou un nombre significatiu d’expressions
idiomàtiques o frases fetes.
L’aprenent d’aquest nivell ha de tenir també més flexibilitat i control per
manejar les seves relacions personals en una àmplia gamma de situacions. Per
exemple, quan es rebutja una invitació es pot fer de forma decidida o feble;
aquest últim matis podria provocar una nova invitació.
a) Una realització més desenvolupada de les variable estructurals. En el nivell
Avançat els aprenents hauran d’utilitzar els medis lingüístics a la seva disposició
i podrà organitzar-los amb major facilitat.

Competència discursiva. Gramàtica textual
La competència discursiva es refereix al coneixement i ús dels mecanismes de cohesió i
organització d’un text o discurs, tant parlat com escrit. Els criteris que inclou són
aplicables en tots els nivells havent-se d’aplicar en diferents graus de complexitat segons
els nivells, i es tractaran a l’apartat de l’avaluació.
Textos i àmbits
La unitat que es pren com a eix de la descripció de les llengües és el text, que és la forma
comunicativa lingüística mínima.
Encara que a l’anàlisi teòric el text pot separar-se en unitats tan petites com el fonema o
el signe escrit, un enfocament comunicatiu de l'idioma requereix treballar amb el text de

forma real en la qual aquestes i altres unitats menors es relacionen i, finalment, assoleixen
sentit i propòsit.
Tipus de textos
La realització de tasques inclou activitats lingüístiques que requereixen el processament
de textos orals o escrits, a través de la recepció, producció, interacció o mediació.
Textos orals i escrits amb suports diversificats, generats en diferents situacions
comunicatives i amb diferents paràmetres contextuals (canal, àmbit d’ús, relació entre els
interlocutors i funció del text). Es preveu que els textos per aquest nivell siguin dels
següents tipus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Descripció
Diàleg o conversació
Narració
Predicció
Argumentació
Instrucció

Àmbits
Les activitats lingüístiques es contextualitzen dins els àmbits. Encara que poden ser
diversos, per raons pràctiques poden ser classificats en : personal, públic, acadèmic i
professional.
Àmbit personal:
a) Textos orals interaccionals i/o adreçats a una audiència: converses de caràcter
col·loquial amb amics, familiars o companys (cara a cara); missatges per contestador
telefònic i per mòbil; salutacions; orientació en ciutats o altres llocs; narracions i
descripcions d’esdeveniments, activitats o hàbits; ordres i instruccions.
b) Textos escrits: notes, cartes i postals; fitxes personals; agenda personal; llistes de la
compra;; lletres de cançons; biografies i autobiografies; targetes d’invitació,
dedicatòries, felicitacions d’aniversari, etc.; missatges de correu electrònic, de mòbil
i de xat; ordres i instruccions; narracions d’experiències personals, d’hàbits, de llocs
i d’activitats; descripcions d’animals, persones, llocs i sentiments.

Àmbit públic:
a) Textos orals interaccionals: converses que tenen lloc en organismes oficials o
públics, com ara al banc, a la consulta d’un metge, a un restaurant, o d’altres que
poden tenir lloc al carrer, com pot ser respondre a una enquesta.

b) Textos orals adreçats a una audiència: avisos i anuncis emesos per altaveu en un lloc
públic (aeroport, estació de tren, etc.); avisos i anuncis emesos pels mitjans de
comunicació, o contes, narracions, cançons i extractes de pel·lícula, entre d’altres.
c) Textos escrits: premsa escrita, formularis d’organismes oficials i altres institucions
públiques; acudits, qüestionaris i enquestes; horaris, cartells, guies turístiques i d’oci;
informació meteorològica; fullets d’informació general o específica (d’una institució
pública, d’instruccions generals, d’un museu, d’una biblioteca, d’informació
mèdica); menús i receptes; bitllets i entrades a esdeveniments culturals i d’esplai;
cartelleres d’espectacles; programacions de ràdio i televisió; horòscops; còmics i
històries amb dibuixos; anuncis breus del diari; publicitat a les revistes, als diaris i a
Internet; plànols de ciutats; etiquetes de productes; llistes de compra; directoris de
grans magatzems; pàgines web d’interès personal.
Àmbit acadèmic.
a) Textos orals interaccionals: converses a classe entre alumnes i professors;
observacions sobre el procés d’avaluació.
b) Textos orals adreçats al públic: exposició breu d’un fet d’interès personal;
presentacions o explicacions a classe.
c) Textos escrits: llibres de text; qüestionaris, enquestes i reflexions sobre
l’aprenentatge, l’aprenentatge autònom i temes culturals, entre d’altres; exàmens,
impresos relacionats amb l’àmbit acadèmic; apunts de classe; fitxes personals de
vocabulari, gramàtica, etc.; diccionaris, gramàtiques i llibres de consulta; entrades
d’enciclopèdies; el Portfolio Europeu.
Àmbit professional.
a) Textos orals interaccionals: converses senzilles de tipus formal que poden tenir lloc
al treball i converses telefòniques.
b) Textos orals adreçats a una audiència: explicacions i instruccions senzilles al lloc de
treball.
c) Textos escrits: anuncis breus de feina, descripcions de les activitats professionals,
impresos relacionats amb el món laboral, cartes senzilles formals, de currículum, i
presentació, comunicacions internes (correus electrònics, memoràndums, etc.) i
informes senzills.

La Gramàtica del text
Els continguts d’aquest apartat no s’han de considerar exclusius d’aquest nivell, sinó
criteris que s’han de tractar com a punts de referència que es troben a tots els nivells.

El text sempre s’ha de considerar com una unitat que va des del sintagma a l’oració, de
l’oració al paràgraf, del paràgraf al text en conjunt.
En aquest apartat es registren les dues propietats fonamentals del text, és a dir, la seva
coherència amb l’entorn comunicatiu i la seva cohesió interna. Tot contingut lingüístic
posterior s’inclou en aquest esquema, ja que els textos estan conformats per oracions,
aquestes per sintagmes (nominal, verbal, etc.) i així successivament, si bé el resultat no
és en absolut producte d’una mera agregació.
1

Adequació del text.

a) Tipus de textos segons la intenció: informatius, explicatius, persuasius, prescriptius,
conatius (conversacionals).
b) Varietats funcionals o registres.
c) Registre neutre, formal o informal.
d) Tipus i format de textos.
e) Rellevància del contingut per assolir la tasca (funcional i sociocultural).
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Coherència textual.

a) El text com a unitat global del contingut:
•
•
•
•
•

Tema: unitat temàtica.
Estructuració del contingut.
Selecció lèxica.
Selecció del contingut rellevant per tal que el text tingui significat.
Esquemes d’interacció i transacció del llenguatge oral (torns de paraula, esquemes
en situacions convencionals, etc.)

b) La referència lingüística al context extralingüístic:
•

Context espai – temporal:
- Referència espacial: ús d’adverbis de lloc, demostratius i expressions espacials.
- Referència temporal: ús dels temps verbals, demostratius, adverbis de temps i
expressions temporals.

c) El receptor i la seva interpretació del missatge: coneixement de a qui va adreçat el
missatge.
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Cohesió textual.

a) Elements prosòdics: entonació, pauses, elements paralingüístics.
b) Elements ortogràfics: la puntuació com a recurs de cohesió.
c) Marcadors de la estructura del discurs:
Inici del discurs:
- Introducció del tema.
- Ordre de les paraules.

Desenvolupament del discurs:
- Manteniment del tema:
- Coreferència:
- Recursos anafòrics, pronoms personals, demostratius, possessius.
- Recursos de recurrència: pronoms; elements lèxics.
Continguts morfosintàctics nivell B2
I. L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS (IN/EXISTENCIA, QUALITAT (INTRINSECA I VALORATIVA) I QUANTITAT (NOMBRE,
QUANTITAT I GRAU)
1. L'entitat
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS
DE TEXTOS
Substantius
- Classes
Noms compostos (nom+nom timbres-poste, choux- Noms compostos (nom+nom timbres-poste, chouxfleur;
nom+adjectiu:
pur-sang,
basse-cour; fleur;
nom+adjectiu:
pur-sang,
basse-cour;
adjectiu+adjectiu: nouveau-né; adverbi+nom: après- adjectiu+adjectiu: nouveau-né; adverbi+nom: après-midi;
midi; verb+nom: couvre-lit; només una paraula: verb+nom: couvre-lit; només una paraula: portefeuille;
portefeuille; verb+adverbi: passe-partout)
verb+adverbi: passe-partout)
Ús de l’article per a designar famílies, nacionalitats i
festes (revisió)

Ús de l’article per a designar famílies nacionalitats i
festes (revisió)

Mecanisme d’abreujament de substantius del registre
estàndard al registre familiar en –o (ado, apéro, intello,
sado, catho, infos, resto), en altres terminacions (psy,
pub, fac, bac, fac, ordi manif, prof...)
Concordança del verb amb noms col·lectius: (bande,
colonie, foule, groupe, majorité, minorité, multitude,
partie): une foule de gens l’ignore/l’ignorent, amb
fraccions: La moitié des étudiants a/ont réussi .

Mecanisme d’abreujament de substantius del registre
estàndard al registre familiar en –o (ado, apéro, intello,
sado, catho, infos, resto, bobo), en altres terminacions
(psy, pub, fac, bac, fac, ordi manif, prof...)

Concordança del verb amb el títol de un llibre o
pel·lícula : “Les Trois Mousquetaires” a eu beaucoup
de succès; i amb enumeracions: Paul ou toi répondrez
au téléphone.
Nominalitzacions amb article: le pourquoi, un déjà-vu,
le savoir-faire, le rien, un je ne sais quoi
Nominalitzacions de verbs : La fuite des cerveaux est
inévitable.
Construccions nominals : sortie voyageurs ; réparation
de voitures, le besoin de crier ; une tendance à
protester ; entrée en matière ; une sensation de
chaleur ; une envie de partir
Estrangerismes (revisió i ampliació): hobby, coach,
shampooing, hip hop, best-seller, black, break
Noves tecnologies (revisió i ampliació): cybercafé,
mail, hacker, webcam, spam, hashtag, cloud. Mitjans
de comunicació : buzz, scoop
Falses amics : la jubilation, la concurrence, la
langoustine, le refrain, le nombre, la direction, le
bonbon, débile…
Paronymes : avénement/événement ; justice/justesse
Derivació d’acrònims : pacser

Concordança del verbe amb noms col·lectius: (bande,
colonie, foule, groupe, majorité, minorité, multitude,
partie): une foule de gens l’ignore/l’ignorent, amb
fraccions: La moitié des étudiants a/ont réussi .
Concordança del verbe amb el títol de un llibre o
pel·lícula : “Les Trois Mousquetaires” a eu beaucoup de
succès; i amb enumeracions: Paul ou toi répondrez au
téléphone.
Nominalitzacions amb article: le pourquoi, un déjà-vu, le
savoir-faire, le rien, un je ne sais quoi
Nominalitzacions de verbs : La fuite des cerveaux est
inévitable.
Construccions nominals : sortie voyageurs ; réparation
de voitures, le besoin de crier ; une tendance à protester ;
entrée en matière ; une sensation de chaleur ; une envie
de partir
Estrangerismes (revisió i ampliació): hobby, coach,
shampooing, hip hop, best-seller, black, break
Noves tecnologies (revisió i ampliació): cybercafé, mail
hacker, webcam, spam, hashtag, cloud
Mitjans de comunicació : buzz, scoop
Falses amics : la jubilation, la concurrence, la
langoustine, le refrain, le nombre, la direction, le
bonbon, débile…
Paronymes : avénement/événement ; justice/justesse

Verlan : femme (meuf), mec (keum)

Derivació d’acrònims : pacser
Verlan : femme (meuf), mec (keum)
Neologismes, substantis que corresponen a marques
registrades o noms propis : boules Quies

- Flexió de
gènere

Noms masculíns sufixos amb –ail (le travail),
-al (le journal), -ament (le médicament), -as (le bras), eil (le soleil), -ement (le département),
-euil (le fauteuil), -ier (le fermier), -in (le matin), -isme
(le nationalisme), -oir (le couloir), -age (le fromage),
excepte : la cage, l’âge, la plage, la nage, l’image

Sinònims i nivell de llengua: truc pour épater/procédé
pour frapper
Composició culta : salle omni-sports
Noms masculíns sufixos amb –ail (le travail),
-al (le journal), -ament (le médicament), -as (le bras), -eil
(le soleil), -ement (le département),
-euil (le fauteuil), -ier (le fermier), -in (le matin), -isme (le
nationalisme), -oir (le couloir), -age (le fromage),
excepte : la cage, l’âge, la plage, la nage, l’image

Altres sufixos masculins: -ard (flemmard), -iste
(biologiste), -ot (chiot)

Altres sufixos masculins: -ard (flemmard), -iste
(biologiste), -ot (chiot, frérot)

Noms femenins sufixos amb –aille (la bataille), -ance
(l’élégance), -ée (la matinée, excepte: le lycée, le
musée), -eille (une bouteille), -ence (la patience,
excepte le silence), -erie (la boulangerie), -esse (la
paresse, la tigresse),
-ette (la cigarette), -euille (la feuille), -ie (la jalousie, la
philosophie),
-ière ou -ère (la pâtissière, la
boulangère), -ise (la gourmandise), -aison (la raison), sion, -tion, -xion (la terminaison, la nation, la réflexion),
-té (la beauté, la bonté, la charité), -ude (la solitude),
-ure (la lecture), -ine (la heroïne), -euse (la chanteuse),
-phobie (claustrophobie), -nomie (astronomie), -manie
(pyromanie), -ade (glissade, rigolade), -eur (douceur,
chaleur, pudeur)

Noms femenins sufixos amb –aille (la bataille), -ance
(l’élégance), -ée (la matinée, excepte: le lycée, le
musée), -eille (une bouteille), -ence (la patience, excepte
le silence), -erie (la boulangerie), -esse (la paresse, la
tigresse),
-ette (la cigarette), -euille (la feuille), -ie (la jalousie, la
philosophie), -ière ou -ère (la pâtissière, la boulangère),
-ise (la gourmandise), -aison (la raison), -sion, -tion, -xion
(la terminaison, la nation, la réflexion), -té (la beauté, la
bonté, la charité), -ude (la solitude),
-ure (la lecture), -ine (la heroïne), -euse (la chanteuse), phobie (claustrophobie), -nomie (astronomie), -manie
(pyromanie), -ade (glissade, rigolade), -eur (douceur,
chaleur, pudeur),-otte (bougeotte)

Noms masculins amb
professeur, malheur)

sufixo

–eur

(bonheur,

Canvi de gènere, canvi de sentit: (un/e critique, un/e
garde, un/e livre, un/e manche, , un/une mode, un/une
moule, le/ la physique, le/la politique, le/la poste, le/la
rose, un/une voile, le tour/la tour)
Casos especials de gènere: un compagnon/une
compagne, un amour fou/des amours folles
Noms que canvien totalment de forma amb el canvi de
gènere: mâle/femelle, bouc/chèvre
Noms que no canvien de forma en femení o masculí :
enfant, snob, vedette, témoin, gosse, partenaire,
fonctionnaire,
stagiaire,
secrétaire,
élève,
automobiliste, enfant
- Flexió de
nombre

Plural dels substantius compostos ( nom+nom des
timbres-poste, des choux-fleurs; adverbi+nom: aprèsmidi (s); verbe+nom: des ouvre-boîtes; només una
paraula: portefeuilles)

Noms masculins amb sufixo –eur (bonheur, professeur,
malheur)
Canvi de gènere, canvi de sentit: ( un/e critique, un/e
garde, un/e livre, un/e manche, un/une moule, le/ la
physique, le/la politique, le/la poste, le/la rose, un/une
voile, le tour/la tour)
Casos especials de gènere: un compagnon/une
compagne, un amour fou/des amours folles
Noms que canvien totalment de forma amb el canvi de
gènere: mâle/femelle, bouc/chèvre, le cheval/la jument,
le cochon/la truie
Noms que no canvien de forma en femení o masculí :
enfant, snob, vedette, témoin, gosse, partenaire,
fonctionnaire, stagiaire, secrétaire, élève, automobiliste,
enfant
Plural dels substantius compostos ( nom+nom des
timbres-poste, des choux-fleurs; nom+adjectiu: des pursang, des basse-cours; adjectiu+adjectiu: des nouveauxnés; adverbi+nom: après-midi (s); verbe+nom: des
ouvre-boîtes; ; verbe+adverbi: passe-partout ; només
una paraula: portefeuilles)

Revisió dels sustantius en –ou /-oux (bijoux, choux,
genoux, cailloux, hiboux)

Els sustantius en –ou /-oux (bijoux, choux, genoux,
cailloux, hiboux, joujoux, poux)

Revisió d’excepcions –al/-aux
carnavals, festivals, récitals

Excepcions –al/-aux excepte bals, carnavals, festivals,
récitals, chacals, régals

excepte

bals,

Excepcions -ail/-ails: le rail/les rails

Els noms singulars amb -s o –x més usuals: un abus,
un decés, un avis, un colis, un devis, un frottis, le
mépris, le paradis, une souris, un tapis, un ananas, un
bras, un cas, un matelas, un repas, un procés, un
progrés, un succés, un jus, un refus, un chaos, un dos,
un repos, un propos,, le bois, le palais, un mois, un
cours, un concours, , un corps, le temps, le choix, ,
l’époux, la paix, le prix, la toux, la voix...
Els substantius sempre en plural més comuns: les
archives, les condoléances, les environs, les
funérailles, les honoraires, les moeurs, les frais, les
alentours, les retrouvailles, les fringues...

Excepcions -ail/-ails le rail/les rails
Altres casos : des bungalows ; des desiderata ; des extra
Els noms singulars amb -s o –x més usuals: un abus, un
decés, un avis, un colis, un devis, un frottis, le mépris, le
paradis, une souris, un tapis, un ananas, un bras, un cas,
un matelas, un repas, un procés, un progrés, un succés,
un jus, un refus, un chaos, un dos, un repos, un propos, ,
le bois, le palais, un mois, un cours, un concours, , un
corps, le temps, le choix, , l’époux, la paix, le prix, la toux,
la voix...
Els substantius sempre en plural més comuns: les
archives, les condoléances, les environs, les dommagesintérêts, les funérailles, les honoraires, les moeurs, les
frais, les alentours, les retrouvailles, arrhes, les fringues...
Els substantius sempre en singular: odorat, Nord, Sud,
botanique, solidité...

Articles

Els substantius sempre en singular: odorat, Nord, Sud,
botanique, solidité...
Aprofundiment en la elecció definit / indefinit / partitiu

Aprofundiment en la elecció definit / indefinit/ partitiu

Revisió i consolidació de l’omissió de l'article definit

Revisió i consolidació de l’omissió de l'article definit

Consolidació de la substitució de des per a de en
quantitatius i en frases negatives beaucoup d’amis,
pas d’amis

Consolidació de la substitució de des per a de en
quantitatius i en frases negatives beaucoup d’amis, pas
d’amis

Conservació del partitiu o indefinit amb c’est: ce ne
sont pas des amis i amb un tel /un autre (revisió)

Conservació del partitiu o indefinit amb c’est: ce ne sont
pas des amis i amb un tel /un autre (revisió)

Ús de l’article definit amb les parts del cos: levez le
bras, avoir mal à la tête, se brosser les dents; amb
mesures com 1,50 € la douzaine, 90 km à l’heure; en
expressions: C’était la folie!

Ús de l’article definit amb les parts del cos: levez le
bras, avoir mal à la tête, se brosser les dents; amb
mesures com 1,50 € la douzaine, 90 km à l’heure; en
expressions: C’était la folie!

Ús de l’article indefinit amb ne...que : Il n’y a que des
preuves d’amour.

Ús de l’article indefinit amb ne...que : Il n’y a que des
preuves d’amour.

Modificació de l’article: de magnifiques plages

Modificació de l’article: de magnifiques plages

Article i preposició de : j’ai besoin de ciseaux, de
patience / elle doit avoir de la patience

Article i preposició de : j’ai besoin de ciseaux, de
patience / elle doit avoir de la patience

Elecció de l’article segons el sentit o el ús: avoir
l’air/avoir un air; une peur bleue/la peur de sa vie

Elecció de l’article segons el sentit o el ús: avoir l’air/avoir
un air; une peur bleue/la peur de sa vie

Presència o absència del article en titulars “Grève
d’agriculteurs”

Presència o absència del article en expressions
lexicalitzades: en l’honneur, sur mesure, hors taxes o
titulars “Grève d’agriculteurs”

Demostratius

Presència en exclamacions: Il fait un froid!

Presència en exclamacions: Le gros problème! / Il fait un
froid!

Ús de –là al estil indirecte: Ce jour-là, ce musée-là
Pronoms demostratius (revisió)

Ús de –là al estil indirecte: Ce jour-là, ce musée-là

Pronoms (subjecte) : Ce, Cela, Ça
Ça/cela per reforçar un pronom interrogatiu : Quand
cela ? Où ça ?/tout abans cela ou ça : Tout cela est
bien joli !/Ça per substituir il en formes impersonals: Ça
mouille! Ça caille! /Ús enfàtic de ça/ce: Ça bouge, un
enfant de trois ans!
Ce + pronom relatiu
Ús del demostratiu amb caràcter pejoratiu: Quel
maladroit, ce garçon!
Ce a l’estil indirecte amb valor neutre: Je veux savoir
ce à quoi vous pensez

Pronoms demostratius (revisió)
Pronoms (subjecte) : Ce, Cela, Ça
Ça/cela per reforçar un pronom interrogatiu : Quand
cela ? Où ça ?/tout abans cela ou ça : Tout cela est bien
joli !/Ça per substituir il en formes impersonals: Ça
mouille! Ça caille!/ Ús enfàtic de ça/ce: Ça bouge, un
enfant de trois ans!
Ceci/cela/ça segons registre (Un ministre, ça ferme sa
gueule ou ça démissionne)
Ce + pronom relatiu
Ús del demostratiu amb caràcter pejoratiu: Quel
maladroit, ce garçon!
Ce a l’estil indirecte amb valor neutre: Je veux savoir ce
à quoi vous pensez

Expressions: Pour ce faire/Ça alors!

Pronoms
personals i
impersonals

Expressions impersonals: Il fait froid, ça fait/il y a (valor
temporal); amb infinitiu: il suffit de, il vaut mieux de, il
devient fréquent de, il est interdit de, il faut; amb
subjunctiu il suffit que, il
vaut mieux que, il paraît que, il est arrivé que, il se peut
que, il serait normal que, il est bien possible, il faut
que ; amb indicatiu : Il était évident que, il paraît
probable que
Altres :
- C’est -, il y a -, voilà -, voici - : C’est tout, C’est ça ; Ça
va être l’heure de partir ; Et voilà le résultat ! ; Voici
mon point de vue : … ; C’est pas très gentil ; Ça n’a
pas l’air difficile

Expressions: Pour ce faire/Ça alors!
Demostratiu+participi present o passat: Ceux ayant le
permis de conduire; ceux touchés par les inondations
Expressions impersonals: Il fait froid, ça fait/il y a (valor
temporal) ; amb infinitiu: il suffit de, il vaut mieux de, il
devient fréquent de, il est interdit de, il faut; amb
subjunctiu il suffit que, il vaut
mieux que, il paraît que, il est arrivé que, il se peut que, il
serait normal que, il est bien possible, il faut que ; amb
indicatiu : Il était évident que, il paraît probable que
Altres :
- C’est -, il y a -, voilà -, voici - : C’est tout, C’est ça ; Ça
va être l’heure de partir ; Et voilà le résultat ! ; Voici mon
point de vue : … ; C’est pas très gentil ; Ça n’a pas l’air
difficile
Verbs impersonals amb doble construcció (Il arrive des
histoires) i diferències de significat (Il se passe des

choses étranges/je me passe de voiture ; Il manque de
pièces/J’ai manqué un cours/Vous me manquez
beaucoup)
Construccions impersonals pròpies del registre formal:
Vous êtes censés arriver à l’heure/Vous êtes priés de
bien vous tenir.

Estructures oracionals per substituir el subjecte agent :
On m’a prévenu hier, Les champignons se sont très
bien vendus cet été.
Funció OD (revisió) Le, la, les
Le neutre: Présidente, elle le deviendra
Funció OI (revisió) Lui, leur
Expressions amb pronoms : ne t’en fais pas ! Je m’en
fiche ! J’en ai marre ! Ça m’est égal ! J’en ai assez !

Estructures oracionals per substituir el subjecte agent :
On m’a prévenu hier, Les champignons se sont très bien
vendus cet été.
Funció OD (revisió) Le, la, les
Le neutre: Présidente, elle le deviendra
Funció OI (revisió) Lui, leur
Expressions amb pronoms : ne t’en fais pas ! Je m’en
fiche ! J’en ai marre ! Ça m’est égal ! J’en ai assez ! Il en
fait des tonnes ! Écoute : je veux en avoir le cœur net !
Concordància : je te l’ai prise (l’ = ta voiture), Je les lui ai
donnés (les livres / à Paul)

Concordància : je te l’ai prise (l’ = ta voiture), Je les
lui ai donnés (les livres / à Paul)
Pronoms complements i infinitiu (revisió)
Alguns verbs que s’emplenen amb un pronom: s’y
connaître, s’y prendre, en vouloir à quelqu’un
Ús de en i y segons el registre: S’y connaître en
quelque chose/Je n’en reviens pas

Ús del pronom y (substitut d’un complement inanimat
amb preposició à)
Il participera à un congrés / il y participera. Il s’intéresse
à la politique / il s’y intéresse. Il pense aux vacances /
il y pense
Pronoms personals reflexius i recíprocs: se lever,
s’aimer...
Ordre i combinació dels pronoms, els doble pronoms
(consolidació):
Vas-y ! ; Donnez-le-moi ; Parle-lui-en! ; Ne leur en
donne pas ; Mais prenez-en! ; Eux, tout le monde les
connaît ; C’est moi qui vous ai appelé ; Laissez-moi lui
en parler! ; Je lui en ai parlé ; Je m’occupe de lui ; Je
vous laisse en prendre deux chacun ; Mes cheveux, je
vais me les faire couper.

Pronoms
personals forts

Absència del pronom subjecte en enumeracions, en
missatges breus o anuncis i en frases fetes: Arriverons
demain, Peu importe / en enumeracions i en la llengua
oral: Qu’est-ce qu’on doit faire? Faut tout ranger
Consolidació i revisió dels nivels anteriors

Pronoms complements i infinitiu (revisió)
Alguns verbs que s’emplenen amb un pronom: s’y
connaître, s’y prendre, en vouloir à quelqu’un
Ús de en i y segons el registre: S’y connaître en quelque
chose / Je n’en reviens pas / Allez-y doucement ! amb
verbes pronominals : Je m’y plais beaucoup
Ús del pronom y (substitut d’un complement inanimat
amb preposició à)
Il participera à un congrés / il y participera. Il s’intéresse
à la politique / il s’y intéresse. Il pense aux vacances / il y
pense
Pronoms personals reflexius i recíprocs: se lever,
s’aimer...
Ordre i combinació dels pronoms, els doble pronoms
(consolidació):
Vas-y ! ; Donnez-le-moi ; Parle-lui-en! ; Ne leur en donne
pas ; Mais prenez-en! ; Eux, tout le monde les connaît ;
C’est moi qui vous ai appelé ; Laissez-moi lui en parler! ;
Je lui en ai parlé ; Je m’occupe de lui ; Je vous laisse en
prendre deux chacun ; Mes cheveux, je vais me les faire
couper, ne jamais leur en donner avant midi, tu lui en
parleras puisque tu nous le dis.
Absència del pronom subjecte en enumeracions, en
missatges breus o anuncis i en frases fetes: Arriverons
demain, Peu importe/ en enumeracions i en la llengua
oral: Qu’est-ce qu’on doit faire? Faut tout ranger; Qu’estce qu’y a? Y’a que je comprends pas
Consolidació i revisió dels nivels anteriors

Pronoms
relatius

Revisió de les formes invariables

Revisió de les formes invariables

Relatius compostos (revisió)

Relatius compostos (revisió)

Usos particulars de les formes compostes: la veste
dans la poche de laquelle/amb preposicions: au fond
duquel

Usos particulars de les formes compostes: la veste dans
la poche de laquelle/amb preposicions: au fond duquel

Ús del pronom relatiu amb elipsis del verbe: Il y a cinq
candidats, dont trois garçons

Ús del pronom relatiu amb elipsis del verbe: Il y a cinq
candidats, dont trois garçons

Revisió de l’interrogació en posició inicial: lequel, qui,
que i amb preposicions: Avec qui? /(Par, d’, jusqu’,
vers) où?

Revisió de l’interrogació en posició inicial: lequel, qui, que
i amb preposicions: Avec qui? /(Par, d’, jusqu’, vers) où?

Preposició + pronom relatiu: avec qui, pour laquelle,
partout où, avec quoi, chez qui, à côté de qui...
(consolidació)
Ce qui / ce que: ce à quoi je pense, je fais ce qui me
plaît/ je fais ce qui me plaît de faire/ celui qui, celles
où
2. L'existència.
Verbs

3. La
pertinença
Possessius

Preposició + pronom relatiu: avec qui, pour laquelle,
partout où, avec quoi, chez qui, à côté de qui...
(consolidació)
Ce qui / ce que: ce à quoi je pense, je fais ce qui me
plaît/je fais ce qui me plaît de faire /celui qui, celles où

Il est (INDICATIU: en present/ pretèrit: imperfet, perfet
compost, plusquamperfet/ futur: simple, perfet/
condicional: simple, perfet/SUBJUNTIU: present,
perfect).
Il y a (INDICATIU: en present/ pretèrit: imperfet, perfet
compost, plusquamperfet/ futur: simple, perfet/
condicional: simple, perfet/SUBJUNTIU: present,
perfect)

Il est (INDICATIU: en present/ pretèrit: imperfet, perfet
simple, perfet compost, plusquamperfet/ futur: simple,
perfet/ condicional: simple, perfet/SUBJUNTIU: present,
perfect).
Il y a (INDICATIU: en present/ pretèrit: imperfet, perfet
simple, perfet compost, plusquamperfet/ futur: simple,
perfet/ condicional: simple, perfet/SUBJUNTIU: present,
perfect)

Adjectius (revisió): gènere i nombre

Adjectius (revisió): gènere i nombre

Consolidació son / leur

Consolidació son / leur

Amb el pronom on (revisió)

Amb el pronom on (revisió)

Casos particulars: mon,ton,son + substantiu femení
(mon amie) i mon,ton,son + adjectiu (beau, nouveau,
vieux, fou / bel, nouvel, vieil, fol) + substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à la tête

Casos particulars: mon,ton,son + substantiu femení (mon
amie) i mon,ton,son + adjectiu (beau, nouveau, vieux,
fou / bel, nouvel, vieil, fol) + substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à la tête

Pronoms (revisió)
En expressions : À la vôtre, à la tienne!

Pronoms (revisió)
En expressions : À la vôtre, à la tienne! ;Y mettre du sien
Ús del possessius amb c’est (c’est à moi !), En
expressions com passer son bac, prendre son temps

Ús del possessius amb c’est (c’est à moi !), En
expressions com passer son bac, prendre son temps
Valor de complement de nom:
C’est le chien de Majda. C’est son chien

Valor de complement de nom:
C’est le chien de Majda. C’est son chien
Ús del possessiu sense relació de possessió per indicar
el caràcter habitual de l’acció: Il a manqué son train/Il a
sa migraine/ caràcter afectiu: Mon vieux/elle travaille son
anglais o despectiu: Je le connais, son prince charmant!

4. La quantitat
Quantificadors

Numerals cardinals i ordinals (revisió)
Altres usos dels numerals : Charles Quint, François I
(premier), Louis XIV (quatorze)

Numerals cardinals i ordinals (revisió)
Altres usos dels numerals : Charles Quint, François I
(premier), Louis XIV (quatorze)

Numerals sense article en aritmètica: Trois et deux
font cinq; quatre fois deux huit
Casos particulars del ús dels ordinals: une tierce
personne

Numerals sense article en aritmètica: Trois et deux font
cinq; quatre fois deux huit
Casos particulars del ús dels ordinals: une tierce
personne

Numerals fraccionaris (revisió i ampliació): demi-e, une
part; multiplicatius: double, triple; col·lectius: minorité,
majorité; unitats de mesura: mètre carré, mètre cube,
un zeste, une pincée; altres casos : chausser du 42, il
fait moins 20 (-20º), un tas; les parts d’una mateixa
obra: tome un, chapitre deux, paragraphe cinq, acte
trois, scène deux

Numerals fraccionaris (revisió i ampliació): demi-e, une
part; multiplicatius: double, triple; col·lectius: minorité,
majorité; unitats de mesura: mètre carré, mètre cube, un
zeste, une pincée; altres casos : chausser du 42, il fait
moins 20 (-20º), un tas; les parts d’una mateixa obra:
tome un, chapitre deux, paragraphe cinq, acte trois,
scène deux
Expressions amb numerals : Être sur son trente et
un/Couper le fil en quatre/Faire d’une pierre deux coups.
Quantitats aproximades : Trente euros et quelque/tout au
plus deux mois

Indefinits variables (revisió i ampliació): quelques-uns,
même, tel ou tel
Indefinits invariables (revisió i ampliació): pas mal de,
plein de,
quiconque, n’importe qui, chaque i
combinacions amb altres determinants: d’autres/des
autres/ quelques autres

Indefinits variables (revisió i ampliació): quelques-uns,
même, tel ou tel
Indefinits invariables (revisió i ampliació): pas mal de,
plein de,
quiconque, n’importe qui, chaque i
combinacions amb altres determinants: d’autres/des
autres/ quelques autres
Altres: quel que, autrui

Tout/tous/tout le monde
Tous les deux, tous les trois, etc.
J’aime les gens/j’aime tout le monde/ tous les gens qui
ont vu le film/tous ceux qui on vu ce film l’ont aimé

Tout/tous/tout le monde
Tous les deux, tous les trois, etc.
J’aime les gens/j’aime tout le monde/ tous les gens qui
ont vu le film/tous ceux qui on vu ce film l’ont aimé

Tout neutre
Tout va bien!/merci pour tout!/j’aime tout/j’ai tout rangé

Tout neutre
Tout va bien!/merci pour tout!/j’aime tout/j’ai tout rangé

Posició de tout/tous
J’aime tout/je les aime tous
J’ai tout lu/je les ai tous lus
Je vais tout lire/je vais tous le lire

Posició de tout/tous
J’aime tout/je les aime tous
J’ai tout lu/je les ai tous lus
Je vais tout lire/je vais tous le lire

Pronombre substitut de quantitats en (revisió)
Adverbis i locucions adverbials (revisió i ampliació):
environ

Quantitat zero (revisió) i combinació amb plus i du tout:
plus personne, plus rien, plus jamais, rien du tout
Amb
adverbis :
complètement

énormément,

pleinement,

Amb adjectius : nombreux, pleine de + nom

Pronombre substitut de quantitats en (revisió)
Adverbis i locucions adverbials (revisió i ampliació):
environ, quasiment, guère
Ús amb verbes recíprocs : Se parler l’un à l’autre/ se
consoler l’un l’autre
Quantitat zero (revisió) i combinació amb plus i du tout:
plus personne, plus rien, plus jamais, rien du tout
Amb adverbis : énormément, pleinement, complètement

Premièrement, deuxièmement

Amb adjectius : nombreux, pleine de + nom

Els noms amb –aire : centenaire, octogénaire, le
bicentenaire

Premièrement, deuxièmement

Altres formes d’expressar la quantitat : bimensuel,
bimestriel

Els noms amb –aire : centenaire, octogénaire, le
bicentenaire

Col·lectius: une foule de gens, un duo, uncouple, une
paire, un trio, plus d’un, tout le monde, la plupart, la
moitié

Altres formes d’expressar la quantitat : bimensuel,
bimestriel

Concordança del verbe amb els adverbis de quantitat:
Beaucoup de jeunes travaillent / Beaucoup de monde
se promène
Casos particulars: la plupart de (la plupart des parents
désirent que tout aille bien avec leurs enfants), els
percentatges (Inferior a 2 = singular / superior = plural
però Les 1% que lui rapporte son placement

Verbs més freqüents com remplir, diminuer,
augmenter, accumuler, compter, calculer, multiplier,
diviser, soustraire, mesurer, peser, évaluer, contenir
5. La qualitat
Adjectius

Col·lectius: une foule de gens, un duo, un couple, une
paire, un trio, plus d’un, tout le monde, la plupart, la moitié
Concordança del verbe amb els adverbis de quantitat:
Beaucoup de jeunes travaillent / Beaucoup de monde se
promène
Casos particulars: la plupart de (la plupart des parents
désirent que tout aille bien avec leurs enfants), els
percentatges (Inferior a 2 = singular / superior = plural
però Les 1% que lui rapporte son placement
Diferència semàntica quelques/certains/des: Je n’ai que
quelques minutes/Certains participants sont déjà partis
Verbs més freqüents com remplir, diminuer, augmenter,
accumuler, compter, calculer, multiplier, diviser,
soustraire mesurer, peser, évaluer, contenir, dénombrer

Anteposició amb valor emfàtic (revisió)

Anteposició amb valor emfàtic (revisió)

Anteposició amb canvi de significat: un pauvre homme
/ un homme pauvre, une maison ancienne/ une
ancienne maison, un drôle de type/un type drôle i
altres: grand, brave, sale, propre, chic... (consolidació)

Anteposició amb canvi de significat: un pauvre homme /
un homme pauvre, une maison ancienne/ une ancienne
maison, un drôle de type/un type drôle i altres: grand,
brave, sale, propre, chic...
(consolidació)

Adjectius verbals: La semaine précédente, C’est un
argument convaiquant
Ordre d’adjectius i substantius: tristes tropiques, un
vieux film, occasion exceptionnelle, un nouveau livre
intéressant, vert bouteille
Constructions adjectivals: hostile à, fort en, plein
favorable à, doué(e) pour, nul en/ amb canvi
preposició segons la construcció de l’oració:
exercice difficile à faire/Il est difficile de faire
exercice

de,
de
Un
cet

Adjectius verbals: La semaine précédente, C’est un
argument convainquant
Ordre d’adjectius i substantius: tristes tropiques, un vieux
film, occasion exceptionnelle, un nouveau livre
intéressant, vert bouteille, quelle jolie petite robe verte!, à
adopter, adorable jeune chatte persane rousse
Constructions adjectivals: hostile à, fort en, plein
de,favorable à, doué(e) pour, nul en/ amb canvi de
preposició segons la construcció de l’oració: Un exercice
difficile à faire/Il est difficile de faire cet exercice
Adjectius de colors i expressions: voir rouge, voir la vie
en rose, se regarder dans le blanc de l’oeil, peur bleue
Sinònims intercanviables selon el contexte: maladroit,
gauche

- Flexió de
gènere
- Flexió de
nombre
-Concordança

Adjectius que formen una unitat semàntica amb el
nom: fou rire, compte rendu
Revisió de les flexions regulars i irregulars Femenins
irregulars: rigolo/rigolote
Revisió de les flexions regulars i irregulars

Adjectius que formen una unitat semàntica amb el nom:
fou rire, compte rendu
Revisió de les flexions regulars i irregulars Femenins
irregulars: rigolo/rigolote
Revisió de les flexions regulars i irregulars

Revisió
Casos particulars: ci-joint, ci-inclus, des demi-journées.

Revisió
Casos particulars: ci-joint, ci-inclus, des demi-journées.

Adjectius
compostos:
sourd-muets,
pédagogiques, aigres-douces
- Derivació

psycho-

Prefixos freqüents en vocabulari quotidià (revisió i
ampliació): ultra, extra
Sufixos (revisió i ampliació): a partir de l’adjectiu
(grisâtre, vieillot/vieillotte maigrelet/maigrelette)
Ús del participi amb valor adjectival

- Oracions
subordinades
relatives

6. El grau
Comparatius

Adjectius
compostos:
sourd-muets,
psychopédagogiques, cerises aigres-douces, des petits pois
extra-fins, des robes bleu-ciel
Prefixos freqüents en vocabulari quotidià (revisió i
ampliació): ultra, extra
Sufixos (revisió i ampliació): a partir de l’adjectiu (grisâtre,
vieillot/vieillotte maigrelet/maigrelette)

Consolidació des oracions subordinades relatives amb
o sense antecedent

Ús del participi amb valor adjectival
Consolidació des oracions subordinades relatives amb o
sense antecedent

Introduïdes pels pronoms relatius que, qui, où, dont
amb antecedent explícit/sense antecedent explícit :
celui que, celle que
Interrogatives indirectes introduïdes par ce que/ce qui :
elle me demande ce que je veux/ce qui se passe

Introduïdes pels pronoms relatius que, qui, où, dont amb
antecedent explícit/sense antecedent explícit : celui que,
celle que
Interrogatives indirectes introduïdes par ce que/ce qui :
elle me demande ce que je veux/ce qui se passe

Reforç de où amb caràcter temporal : je me rappelle le
jour où je l’ai appris.
Ús amb infinitiu : Je cherche un hôtel où pouvoir me
reposer
Oracions subordinades: au moment, dans la mesure
où

Reforç de où amb caràcter temporal : je me rappelle le
jour où je l’ai appris.
Ús amb infinitiu : Je cherche un hôtel où pouvoir me
reposer
Oracions subordinades: au moment, dans la mesure où

Ús del subjunctiu en oracions de relatiu: je n’ai jamais
trouvé un notaire qui soit honnête/ je cherche un
secrétaire qui sache parler espagnol

Ús del subjunctiu en oracions de relatiu: je n’ai jamais
trouvé un notaire qui soit honnête/ je cherche un
secrétaire qui sache parler espagnol

Subordinació concessiva amb où que

Subordinació concessiva amb où que

Cas irregular (revisió) i moindre

Cas irregular (revisió) i moindre

Símils o expressions comparatives : Jolie comme un
cœur, beau comme un soleil, clair comme de l’eau de
roche, il boit comme un trou ; il est sourd comme un pot

Símils o expressions comparatives : Jolie comme un
cœur, beau comme un soleil, clair comme de l’eau de
roche, il boit comme un trou ; il est sourd comme un pot

Usos particulars d’alguns adverbis : il est bien plus
aimable qu’elle ; les arbustes sont tout petits
Idea de progressió: de plus en plus, de moins en
moins, au fur et à mesure...
D’autant plus ... que ; davantage + substantiu ; comme
si ; de la même manière ; de même que ; tel quel ;
moins de ... que
Sufixos despectius : chauffard, pleunirchard, fêtard
Relatius (revisió)
Colocació del adjectiu:
- Adrien est le moniteur le plus sympa du centre o
Adrien est le plus sympa des moniteurs du centre.
- amb grand, petit, jeune… : la ville la moins grande de
France o la moins grande ville de France
Repetició de l’article : Les personnes les plus
sérieuses et les plus responsables sont devant vous

Usos particulars d’alguns adverbis : il est bien plus
aimable qu’elle ; les arbustes sont tout petits
Idea de progressió: de plus en plus, de moins en moins,
au fur et à mesure...
D’autant plus ... que ; davantage + substantiu ; comme
si ; de la même manière ; de même que ; tel quel ;
moins de ... que
Sufixos despectius : chauffard, pleunirchard, fêtard
Relatius (revisió)
Colocació del adjectiu:
- Adrien est le moniteur le plus sympa du centre o Adrien
est le plus sympa des moniteurs du centre.
- amb grand, petit, jeune… : la ville la moins grande de
France o la moins grande ville de France
Repetició de l’article : Les personnes les plus sérieuses
et les plus responsables sont devant vous/

Superlatius

Le plus / Le moins + adverbi: Mes amis de lycée sont
les personnes que je vois le moins souvent.

Le moins + adverbi: Mes amis de lycée sont les
personnes que je vois le moins souvent.

Verb + le plus / le moins
Le plus / le moins + nom

Verb + le plus / le moins
Le plus / le moins + nom

Le/la +adjectiu comparatiu (revisió)
Les expressions un des plus / moins + adjectiu o un
des + nom + oració relativa + le plus / le moins :
Bordeaux est une des plus belles villes de France ;
amb una oració relativa + subjuntiu (opinió) : Nous
habitons dans le quartier le plus tranquille qui soit
Les preposicions à (amb complement de lloc o
d’adjectius com utile, essentiel i propice) i parmi (+ nom
plural) : Certains seniors sont privés des ressources
les plus essentiels à la vie ; Parmi mes enfants, Florian
est le plus timide.
Absoluts :
Amb adverbis com bien, extrêmement, fort, super,
très + adjectiu (Vous êtes bien matinal !)

Amb prefixos i sufixos (revisió) i archi
Expressió del grau amb adverbes del registre familiar:
vachement, drôlement
Adjectius sense grau : pareil, excellent, formidable,
immense, impossible, incomparable, indispensable,
magnifique, merveilleux, préféré, sensationnel, terrible,
unique…

Le/la +adjectiu comparatiu (revisió)
Les expressions un des plus / moins + adjectiu o un des
+ nom + oració relativa + le plus / le moins :
Bordeaux est une des plus belles villes de France ; amb
una oració relativa + subjuntiu (opinió) : Nous habitons
dans le quartier le plus tranquille qui soit
Les preposicions à (amb complement de lloc o
d’adjectius com utile, essentiel i propice) i parmi (+ nom
plural) : Certains seniors sont privés des ressources les
plus essentiels à la vie ; Parmi mes enfants, Florian est
le plus timide.
Absoluts :
Amb adverbis com bien, extrêmement, fort, super, très
+ adjectiu (Vous êtes bien matinal !)
Amb les expressions des mieux, des plus ou des moins :
ces sont des exemples des mieux choisis. C’est un
panorama des plus splendide. (Concordança del adjectiu
amb el nom)
Amb prefixos i sufixos (revisió) i archi
Expressió del grau amb adverbes del registre familiar:
vachement, drôlement
Adjectius sense grau : pareil, excellent, formidable,
immense, impossible, incomparable, indispensable,
magnifique, merveilleux, préféré, sensationnel, terrible,
unique…

Expressions amb valor de superlatiu: le seul et l’unique +
subjuntiu (C’est le seul restaurant qui fasse de bons
falafels); amb una oració relativa amb ne... que +
subjuntiu (Il n’ y a que toi qui aies des problèmes avec
nous)
II. L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS (UBICACIÓ, POSICIÓ, MOVIMENT, ORIGEN, DIRECCIÓ, DESTINACIÓ, DISTÀNCIA
I DISPOSICIÓ).
Adverbis de
dessus, dessous
dessus, dessous
lloc
Locucions adverbials de lloc (revisió i ampliació): côte- Locucions adverbials de lloc (revisió i ampliació): côte-àà-côte, vis-a-vis, par-là, par ici, au-delà,n’importe où, côte, vis-a-vis, par-là, par ici, au-delà,, n’importe où, nulle
nulle part, là-dessus, quelque part, par-dessus, en part, là-dessus, quelque part, par-dessus, en arrière, làarrière, là-dedans, là-dessus, à travers, ci-contre, dedans, là-dessus, à travers, ci-contre, parmi...
parmi...
Preposicions Diferència entre dans / sur: marcher sur la plage / se Diferència entre dans / sur: marcher sur la plage / se
de lloc i
promener dans un quartier
promener dans un quartier
locucions
preposicionals Diferencia entre par/ pour:
Diferencia entre par/ pour:
Il est parti pour Paris / il est sorti par la fenêtre
Il est parti pour Paris / il est sorti par la fenêtre
Entre / parmi
Entre / parmi

Pronom
adverbial

Oracions
adverbials

À travers, le long de, au-delà de, aux alentours de,
aux environs de, en dehors de, en tête de...

À travers, le long de, au-delà de, aux alentours de, aux
environs de, en dehors de, en tête de...

En per indicar generalitat (Il vit en banlieue), dans per
indicar concreció (Il vit dans une banlieue calme)
y (J’y vais, Allons-y) (revisió)

En per indicar generalitat (Il vit en banlieue), dans per
indicar concreció (Il vit dans une banlieue calme)
y (J’y vais, Allons-y) (revisió)

en (J’en viens) (revisió)

en (J’en viens) (revisió)

La localització espacial amb oració impersonal il y a
(INDICATIU: en present/ pretèrit: imperfet, perfet
compost, plusquamperfet/ futur: simple, perfet/
condicional: simple, perfet/SUBJUNTIU: present,
perfect)

La localització espacial amb oració impersonal il y a
(INDICATIU: en present/ pretèrit: imperfet, perfet simple,
perfet compost, plusquamperfet/ futur: simple, perfet/
condicional: simple, perfet/SUBJUNTIU: present, perfect)

Funció OI

Funció OI

Pronoms en (per substituir un complement de verb
amb de)/ y (per substituir un complement de verb amb
à)
Introduïdes per où + indicatiu

Pronoms en (per substituir un complement de verb amb
de)/ y (per substituir un complement de verb amb à)

Ús amb infinitiu : Je cherche un hôtel où pouvoir me
reposer

Ús amb infinitiu : Je cherche un hôtel où pouvoir me
reposer

Sense antecedent (Indicatiu : Allez où vous voudrez/
Subjunctiu : Où que tu ailles, j’irai te chercher/Elle a
cherché partout où elle était allée mais elle n’a rien
trouvé)

Sense antecedent (Indicatiu : Allez où vous voudrez/
Subjunctiu : Où que tu ailles, j’irai te chercher/ Elle a
cherché partout où elle était allée mais elle n’a rien trouvé)

Adverbis de temps i locució adverbials (revisió i
aprofundiment): jusqu’ici, dorénavant, désormais,
soudain, sur-le-champ, récemment, d’ordinaire, à
l’occasion, auparavant, à jamais, dorénavant, par la
suite, tantôt, n’importe quand, tout-à-coup , tout d’un
coup, par moments, en ce moment, pour l’instant, pour
le moment, de nos jours, à notre époque, quelquefois,
occasionellement, soudainement, brusquement

Adverbis de temps i locució adverbials (revisió i
aprofundiment): jusqu’ici, sous peu, dorénavant,
désormais, soudain, sur-le-champ, récemment,
d’ordinaire, à l’occasion, auparavant, à jamais,
dorénavant, par la suite, tantôt, n’importe quand, tout-àcoup , tout d’un coup, par moments, en ce moment, pour
l’instant, pour le moment, de nos jours, à notre époque,
quelquefois,, occasionellement, soudainement, à toute
allure, brusquement

Introduïdes per où + indicatiu

III. EL TEMPS
1. Ubicació
temporal
absoluta
Preposicions
de temps
2. Ubicació
temporal
relativa

Indicadors de temps (revisió i aprofundiment):
la veille, le lendemain, le surlendemain, l’avant-veille
(estile indirecte), quelquefois, soudain, en même
temps, à ce moment-là, aux environs de...
Modificacions dels temps (concordança) al estil
indirecte:
Present de l’indicatiu / imperfet
Passé composé / Plusquamperfet
Futur / condicional
Futur anterior / condicional passat
Ús de jamais sense valor negatiu: Si jamais vous
revenez...

Indicadors de temps (revisió i aprofundiment):
la veille, le lendemain, le surlendemain, l’avant-veille
(estile indirecte), quelquefois, soudain, en même temps,
à ce moment-là, aux environs de...
Modificacions dels temps (concordança) al estil indirecte:
Present de l’indicatiu / imperfet
Passé composé / Plusquamperfet
Futur / condicional
Futur anterior / condicional passat
Ús de jamais sense valor negatiu: Si jamais vous
revenez...

3. Ubicació
temporal

4. Freqüència

5. Etapes
6. Relacions
temporals
(seqüència,
anterioritat,
posterioritat,
simultaneïtat)

Expressió de la durada.
Mettre du temps à
An/Année, matin/matinée, jour/journée, il y a/pour
deux semaines; il y a/ça fait des jours que je t’attends;
Depuis le 8 jusqu’un 15 juin; Au bout d’un mois

Expressió de la durada.
Mettre du temps à
An/Année, matin/matinée, jour/journée, il y a/pour deux
semaines; il y a/ça fait des jours que je t’attends; Depuis
le 8 jusqu’un 15 juin; Au bout d’un mois

Longtemps, au cours de, durant, lors de, brièvement,
en un rien de temps, définitivement
Chaque jour (tous les jours)
Tous les deux jours (un jour oui, un jour non)

Longtemps, au cours de, durant, lors de, brièvement, en
un rien de temps, en un clin d’œil, définitivement
Chaque jour (tous les jours)
Tous les deux jours (un jour oui, un jour non)

Un jour sur deux / tous les deux jours

Un jour sur deux / tous les deux jours

Deux fois l’an, une fois pour toutes, une fois de plus,
rarement, des fois, à plusieurs reprises,
périodiquement
Au début, ensuite, finalement, ultérieurement, au plus
tard, au fur et à mesure

Deux fois l’an, une fois pour toutes, une fois de plus,
rarement, des fois, à plusieurs reprises, périodiquement,
sans cesse, par intermittence, par à-coups
Au début, ensuite, finalement, ultérieurement, au plus
tard, au fur et à mesure

Simultaneitat:
Participe présent: Etant enfant, il lisait avec plaisir les
romans de Pennac

Simultaneitat:
Participe présent: Etant enfant, il lisait avec plaisir les
romans de Pennac

Gerundi (revisió)

Gerundi(revisió)

Participe passé: Arrivés au centre ville, nous avons
cherché l’hôtel

Participe passé: Arrivés au centre ville, nous avons
cherché l’hôtel

Anterioritat amb subjunctiu: jusqu’à ce que, avant que
(Elle est sortie avant qu’il n’arrive) - ne expletiu- ; en
attendant que, du plus loin que, d’ici à ce que, jadis
Anterioritat amb imperatiu compost : Ayez rangé votre
chambre avant son arrivée
Futur compost per indicar l’anterioritat al passat: Il
aura téléphoné pendant ton absence/Tu partiras une
fois que j’aurai fini.

Anterioritat amb subjunctiu: jusqu’à ce que, avant que
(Elle est sortie avant qu’il n’arrive) - ne expletiu-; en
attendant que, du plus loin que, d’ici à ce que, jadis
Anterioritat amb imperatiu compost : Ayez rangé votre
chambre avant son arrivée
Futur compost per indicar l’anterioritat al passat: Il aura
téléphoné pendant ton absence/Tu partiras une fois que
j’aurai fini.

Forma composta del “Participe présent” per indicar
l’anterioritat: Les personnes ayant déjà acheté leurs
billets peuvent se présenter au contrôle.
Verbal atemporal: Venez dès que possible
Posterioritat:
(Reforç i ampliació de estructures)
Relació dels temps:
Or. Principal: present de l’indicatiu / or. Subordinada:
passé composé
Or. Principal: Imperfet de l’indicatiu / or. Subordinada:
plusquamperfet
Or. Principal: futur de l’indicatiu / or. Subordinada:
futur compost
El condicional simple i el condicional compost per
expressar la posterioritat en relació amb el pretèrit
imperfet i perfect compost: Je savais qu’il rentrerait tôt;
qu'il’serait rentré avant midi/ Elle a dit qu’elle finirait
dans la matinée; qu’elle aurait fini avant midi
Simultaneitat, anterioritat i posterioritat amb indicatiu:
en même temps que, lorsque, à mesure que, jusqu’au
moment où, chaque fois que, depuis que, une fois que,

Forma composta del “Participe présent” per indicar
l’anterioritat: Les personnes ayant déjà acheté leurs
billets peuvent se présenter au contrôle.
Verbal atemporal: Venez dès que possible
Posterioritat:
(Reforç i ampliació de estructures)
Relació dels temps:
Or. Principal: present de l’indicatiu / or. Subordinada:
passé composé
Or. Principal: Imperfet de l’indicatiu / or. Subordinada:
plusquamperfet
Or. Principal: futur de l’indicatiu / or. Subordinada: futur
compost
El condicional simple i el condicional compost per
expressar la posterioritat en relació amb el pretèrit
imperfet, perfect compost: Je savais qu’il rentrerait tôt;
qu'il’serait rentré avant midi/ Elle a dit qu’elle finirait dans
la matinée; qu’elle aurait fini avant midi
Simultaneitat, anterioritat i posterioritat amb indicatiu: en
même temps que, lorsque, à mesure que, jusqu’au

dès que / amb infinitiu: avant de, au moment de,
après+infinitif passé
Adverbis

Temps
verbals:
- Expressió del
present:

Autrefois, jusqu’ici, sous peu, dorénavant, désormais,
soudain, sur-le-champ, promptement, d’ordinaire, à
l’occasion.

moment où, chaque fois que, depuis que, une fois que,
dès que / amb infinitiu: avant de, au moment de,
après+infinitif passé
Autrefois, jusqu’ici, sous peu, dorénavant, désormais,
soudain, sur-le-champ, promptement, d’ordinaire, à
l’occasion.

Adverbis de freqüència (deux fois l’an, une fois pour
toutes, une fois de plus, des fois, à plusieurs reprises);
adverbis de seqüència (plus tôt, ultérieurement, au
plus tard)

Adverbis de freqüència (deux fois l’an, une fois pour
toutes, une fois de plus, rarement, des fois, à plusieurs
reprises) ; adverbis de seqüència (plus tôt,
ultérieurement, au plus tard)

Consolidació de les formes verbals irregulars del
present d’indicatiu

Consolidació de les formes verbals irregulars del present
d’indicatiu

Formes dels verbs pronominals: reflexius, recíprocs i Formes dels verbs pronominals: reflexius, recíprocs i no
no reflexius (se jeter, s’évader, se battre)
reflexius (se jeter, s’évader, se battre)
Quatre models per simplificar la adquisició la conjugació particular de verbs irregulars en el present de l’indicatiu
Model 1 conduire (je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, elles conduisent)
Model 2 connaître (je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, elles connaissent)
Model 3 plaire (je plais, tu plais, il plaît*, nous plaisons, vous plaisez, elles plaisent) ou plait*
Model 4 recevoir (je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent)
El verb mourir és irregular i no té temps compostos (je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous mourez, ils meurent)

Consolidació del Imperatiu present
Condicional: els verbs regulars i irregulars per a
l’expressió de la cortesia (Tu aurais un peu de temps
pour moi?), de la irrealitat (je serais riche en jouant à
la lotterie), dels fets no confirmats (Michel sortirait de
l’hôpital bientôt), del consell, del suggeriment (Tu
devrais mettte un manteau, il fait froid dehors), del
desitg ( Je préférerais un verre de lait), del retret (Tu
pourrais arrêter de hurler comme ça !)
Subjuntiu: les formes regulars i irregulars.
Subjuntiu per expressar condició, desitj i ordre: Qu’il
le veuille ou pas, on sortira

Altres verbs menys usuals del tercer grup que serveixen de
mòdels per conjugar altres verbs:
acquérir, clore, coudre, croître, déchoir
extraire, peindre, résoudre
vaincre, s’asseoir o s’assoir
Consolidació del Imperatiu present
Condicional: els verbs regulars i irregulars per a
l’expressió de la cortesia (Tu aurais un peu de temps pour
moi?), de la irrealitat (je serais riche en jouant à la lotterie),
dels fets no confirmats (Michel sortirait de l’hôpital bientôt),
del consell, del suggeriment (Tu devrais mettte un
manteau, il fait froid dehors), del desitg ( Je préférerais un
verre de lait), del retret (Tu pourrais arrêter de hurler
comme ça !)
Subjuntiu: les formes regulars i irregulars.
Subjuntiu per expressar condició, desitj i ordre: Qu’il le
veuille ou pas, on sortira

- Expressió del
passat:

Consolidació del perfet compost “passé composé”,
del pretèrit imperfet d’indicatiu i del pretèrit
Plusquamperfet de l’indicatiu (Je t’avais dit que tu
devais faire tes devoirs mais tu n’as rien fait)

Consolidació del perfet compost “passé composé”, del
pretèrit imperfet d’indicatiu : i del pretèrit Plusquamperfet
de l’indicatiu (Je t’avais dit que tu devais faire tes devoirs
mais tu n’as rien fait)

Reforç i ampliació del pretèrit imperfet per indicar
consell o sugeriment: Et si on s’inscrivait à la Fac?/Ús
en lloc del condicional compost: Il fallait le dire!

Reforç i ampliació del pretèrit imperfet per indicar consell o
sugeriment: Et si on s’inscrivait à la Fac?/Ús en lloc del
condicional compost: Il fallait le dire!

Pretèrit plusquamperfet i condicional compost per
expressar irrealitat i penediment: Si j’avais su, je
l’aurais fait d’une autre manière.

Pretèrit plusquamperfet i condicional compost per
expressar irrealitat i penediment: Si j’avais su, je l’aurais
fait d’une autre manière.

- Expressió del
futur:

IV. L'ASPECTE
1. Puntual:

Concordança entre subj i participi passat en temps
verbals compostos amb l’auxiliar être (revisió) i entre
OD i participi passat amb l’auxiliar avoir

Concordança entre subj i participi passat en temps verbals
compostos amb l’auxiliar être (revisió) i entre OD i participi
passat amb l’auxiliar avoir

Concordança del participi en verbes pronominals: Il
se sont adressé la parole/Il se sont adressés à la
direction; Ils se sont téléphoné.

Concordança del participi en verbes pronominals: Il se sont
adressé la parole/Il se sont adressés à la direction; Ils se
sont téléphoné.

Ús dels tres temps del passat en la narració i
esdeveniments

Ús dels tres temps del passat en la narració i
esdeveniments:
Pretèrit imperfet d’indicatiu “històric” (Le 17 décembre
2010, un tunisien s’immolait par le feu)

Subjunctiu compost : Il faut que j’aie fini de rédiger
ce rapport avant midi)

Subjunctiu compost : Il faut que j’aie fini de rédiger ce
rapport avant midi)

Imperatiu compost: Aie fini avant mon retour

Imperatiu compost: Aie fini avant mon retour

Consolidació del futur de l’indicatiu. Verbs regulars i
irregulars

El passat simple (únicament en comprensió escrita)
Consolidació del futur de l’indicatiu. Verbs regulars i
irregulars

Futur compost. Formació i ús:
Tu auras le temps de faire la synthèse des
documents que je t’aurais donnés?(anterioritat)
Le plombier me l’a promis: vendredi il aura installé la
douche.
Elle n’est pas rentrée: sa réunion aura duré plus
longtemps que prévu.
Il m’est fait à sa carrière sportive où il aura remporté
dix médailles.

Futur compost. Formació i ús:
Tu auras le temps de faire la synthèse des documents que
je t’aurais donnés?(anterioritat)
Le plombier me l’a promis: vendredi il aura installé la
douche.
Elle n’est pas rentrée: sa réunion aura duré plus longtemps
que prévu.
Il m’est fait à sa carrière sportive où il aura remporté dix
médailles.

Condicional simple: futur al passat al estil indirecte (Il
a dit qu’il fumerait)

Condicional simple: futur al passat al estil indirecte (Il a dit
qu’il fumerait)

Verbs en present d'indicatiu i futur de l’indicatiu
(revisió)
Accions habituals: present d'indicatiu.
Pretèrit imperfet

Verbs en present d'indicatiu i futur de l’indicatiu (revisió)

Verbs polisèmics segons el
context: demander, passer l’heure est passée
maintenant / l’heure a passé vite
Pretèrit perfet compost

Verbs polisèmics segons el context: demander, passer
l’heure est passée maintenant / l’heure a passé vite

Pretèrit Plusquamperfet de l’indicatiu

Pretèrit Plusquamperfet de l’indicatiu

Verbs polisèmics segons el context: demander,
passer l’heure est passée maintenant / l’heure a
passé vite, il se passe des choses étranges/je me
passe de voiture, il manque deux pièces/j’ai manqué
un cours/vous me manquez beaucoup.
Consolidació dels nivells anteriors

Verbs polisèmics segons el context: demander, passer
l’heure est passée maintenant / l’heure a passé vite, il se
passe des choses étranges/je me passe de voiture, il
manque deux pièces/j’ai manqué un cours/vous me
manquez beaucoup.
Consolidació dels nivells anteriors

V. LA MODALITAT
1. Capacitat:
Je suis en mesure de, j’ai la capacité/la force de, j’ai
les moyens de, j’ai l’intention de, il n’est pas question
de + infinitiu.

Je suis en mesure de, j’ai la capacité/la force de, j’ai les
moyens de, j’ai l’intention de, il n’est pas question de, je

2. Imperfectiu
(progressiu,
continu i
habitual).
Mitjançant:
3. Perfectiu

4. Perífrasis
aspectuals

Accions habituals: present d'indicatiu.
Pretèrit imperfet

Pretèrit perfet simple, pretèrit perfet compost i passat
simple

2. Necessitat:
3. Possibilitat /
impossibilitat:

4. Probabilitat /
improbabilitat:

Il est essentiel que, il est crucial que + subjuntiu
Locucions verbals com il semblerait que, il faudrait
peut-être + subjuntiu.

suis à même de, je suis en état de/ exercé à/ apte à +
infinitiu
Il est essentiel que, il est crucial que + subjuntiu
Locucions verbals com il semblerait que, il faudrait peutêtre + subjuntiu.

Amb un condicional: je pense que j’aimerais vivre
à la montagne.
Adverbis amb Il/c’est (tout à fait, vraisemblablement,
inéluctablement, éventuellement, apparemment,
malheureusement impossible)

Amb un condicional: je pense que j’aimerais vivre à la
montagne.
Adverbis amb Il/c’est ( tout à fait, vraisemblablement,
inéluctablement,
éventuellement,
apparemment,
malheureusement impossible)

Adverbis i locucions adverbials modals (revisió)
Il est (fort) probable que, on dirait que + indicatiu
Il me semble que, se douter que + indicatiu
Il semble que, douter que , je n’ai pas l’impression +
subjuntiu
Il est peu probable/ il est improbable que + subjuntiu

Frases com Il n’en est pas question, c’est hors de
question
Adverbis i locucions adverbials modals (revisió)
Il est (fort) probable que, on dirait que + indicatiu
Il me semble que, se douter que + indicatiu
Il semble que, douter que , je n’ai pas l’impression +
subjuntiu
Il est peu probable/ il est improbable que + subjuntiu
Il n’y a que très peu de chance que…+ subjuntiu

5. Intenció /
volició

6. Permís:

7. Obligació:

8. Prohibició:

9. Opinió

10. Desig /
preferència

Locucions adverbials modals (avec l’idée de, avec
l’intention de, dans le but de, dans le soucis de, dans
l’espoir de)
Je voudrais que + subjuntiu
Espérer que + indicatiu
Je n’espère pas que + subjuntiu
Je préfèrerais que, j’attends que + subjuntiu
Pouvoir + infinitiu (Puis-je… ?, Pourrais-je… ?)
Permettre + subjuntiu
Aimer (J’aimerais…)
Être autorisé de + infinitiu
Pensez-vous que je pourrais… ? / Serait-il possible
pour moi… ?
Il faut (absolument, obligatoirement...) que, il/c’ est
obligatoire (nécessaire, obligé, indispensable) que,
Verbs en mode imperatiu
Locucions preposicionals: à faire, à prendre, à ne
pas manquer
C’est / il est (strictement) interdit / défendu de +
infinitiu
Negació de l’Infinitiu: Pas toucher!/Ne pas parler au
conducteur
Consolidació i ampliació: Il est étrange que, il est
anormal que + subjuntiu
Je suis pour le fait que, je suis contre l’idée que, je
ne trouve pas que + subjuntiu

Je risque (fort) de + infinitiu
Locucions adverbials modals (avec l’idée de, avec
l’intention de, dans le but de, dans le dessein de , dans
le soucis de, histoire de, question de)
Je voudrais que, je compte (bien) que + subjuntiu
Espérer que, je prévois que + indicatiu
Je n’espère pas que + subjuntiu
Je préfèrerais que, j’attends que + subjuntiu
Pouvoir + infinitiu (Puis-je… ?, Pourrais-je… ?)
Permettre + subjuntiu
Aimer (J’aimerais…)
Être autorisé de + infinitiu
Pensez-vous que je pourrais… ? / Serait-il possible pour
moi… ?
Il faut (absolument, obligatoirement...) que, il/c’ est
obligatoire (nécessaire, obligé, indispensable) que,
Verbs en mode imperatiu
Locucions preposicionals: à faire, à prendre, à ne pas
manquer
C’est / il est (strictement) interdit / défendu de + infinitiu
Negació de l’Infinitiu: Pas toucher! Ne pas parler au
conducteur

J’aurais envie de + infinitiu

Consolidació i ampliació: Il est étrange que, il est anormal
que + subjuntiu
Je suis pour le fait que, je suis contre l’idée que, je ne
trouve pas que , ça ne m’étonnerait pas que, je ne suis
pas persuadé que + subjuntiu
Il va de soi que...
Ça me dirait (bien), ça me ferait plaisir de+ infinitiu

Il apparaît que, il me paraît que, il est probable que,
il me semble que + indicatiu

Il apparaît que, il me paraît que, il est probable que, il me
semble que + indicatiu

Je préfère que, il est souhaitable que, il n’est pas
possible/ impossible que, il se peut que, on dirait que
+ subjuntiu

Je préfère que, il est souhaitable que, il n’est pas possible/
impossible que, il se peut que, on dirait que + subjuntiu
Il est préférable, il vaut mieux que + subjuntiu

11. Sentiments

Il est préférable, il vaut mieux que + subjuntiu
Apprécier, se réjouir, détester, déplorer, mépriser,
haïr, s’inquiéter, s’indigner, s’étonner, craindre,
redouter, regretter, supporter, être heureux, surpris,
déçu, vexé, content, ravi, désolé, terrifié, paniqué,
stressé, trouver normal, avoir la chance + que +
subjuntiu

Apprécier , se réjouir, détester, déplorer, mépriser haïr,
s’inquiéter, s’indigner, s’étonner, craindre, redouter,
regretter, supporter, être heureux, surpris, déçu, vexé,
content, ravi, désolé, terrifié, paniqué, stressé, trouver
normal, ça me convient (bien) que, avoir la chance + que,
ça me rassure que + subjuntiu

Adjectiu + subordinada amb subjuntiu: la directrice
semble désolée qu’il parte.

Adjectiu + subordinada amb subjuntiu: la directrice
semble désolée qu’il parte.

Expressions : j’en ai assez j’en ai marre, j’en ai ras
le bol + que + subjuntiu

Expressions : j’en ai assez, j’en ai marre, j’en ai ras le
bol, j’en ai plein le dos + que + subjuntiu

12. Negació
VI. EL MODE
Amb el gerundi
Amb el gerundi
VII. ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I REALITZACIONS
1. Estructura
Verbs intransitius (verbs de moviment: venir, aller, Verbs intransitius (verbs de moviment: venir, aller, arriver
dels predicats
arriver / verbs de canvi d’estat: mourir, naître, / verbs de canvi d’estat: mourir, naître, devenir)
verbals
devenir)
Verbs transitius o intransitius (amb un sentit un poc
diferent): il travaille/ il travaille le bois; il boit / il boit de
l’eau gazeuse; la cheminée fume / il fume le cigare; on
passe te voir ce soir / on passe nos vacances au Maroc.
Verbs intransitius + OD (sentit metafòric) o expressions:
cacher une insulte, aboyer un ordre, grimacer un sourire,
il va pleuvoir ds gifles, il a pleuré toutes les larmes de son
corps, elle vit sa vie, passez votre chemin!
Verbs transitius directes (vouloir quelque chose) /
indirectes (obéir à , avoir besoin de, compter sur
quelqu’un ou sur quelque chose, croire en quelqu’un
ou en quelque chose)

Verbs transitius directes (vouloir quelque chose) /
indirectes (obéir à , avoir besoin de, compter sur
quelqu’un ou sur quelque chose, croire en quelqu’un ou
en quelque chose)

Verbs amb doble contrucció: V + OD + OS (datiu) +
à o de (verbs del dire: donner / dire quelque chose à
quelqu’un, demander, proposar, conseller, indiquer,
raconter, répondre... / verbs del donner: donner,
offrir, apporter, prêter, vendre, louer, rendre, envoyer,
refuser... / verbs amb de: accuser, excuser, averti,
prévenir, informer, féliciter,charger, récompenser...

Verbs amb doble contrucció: V + OD + OS (datiu) + à o
de (verbs del dire: donner / dire quelque chose à
quelqu’un, demander, proposar, conseller, indiquer,
raconter, répondre... / verbs del donner: donner, offrir,
apporter, prêter, vendre, louer, rendre, envoyer, refuser...
/ verbs amb de: accuser, excuser, averti, prévenir,
informer, féliciter,charger, récompenser...
Casos particulars: manquer i tenir amb múltiples
construccions. (J’ai manqué le train, je manque à mes
parents, mes parents me manquent, elle manque de
patience, il manque 100€ dans la caisse, 100 euros
manquent dans la caisse / elle tient un livre dans ses
mains, il se tient droit, elles tiennent à leur maison, tu tiens
vraiment à aller en Syrie? Elle tient de sa mère!)

Verbs + atribut del subjecte (être, sembler, paraître,
avoir l’air, passer pour, être considéré comme,
devenir, rester, vivre, tomber, se trouver, se faire...)

Verbs + atribut del subjecte (être, sembler, paraître, avoir
l’air, passer pour, être considéré comme, devenir, rester,
vivre, tomber, se trouver, se faire...)

Verbs + atribut del complement del objecte (croire,
estimer, juger, penser, nommer, rendre, voir, trouver)
Verbs + atribut del complement del objecte

(croire, estimer, juger, penser, nommer, rendre, voir,
trouver)
Casos particulars: verbs “suports”, simètrics i
“converses”:
- verbs com avoir, faire, mettre i donner + nom o adjectiu
( = locució verbal): il a fait un gâteau autrichien / il a fait
un résumé rapide de la situation.
- verbs com épouser, rencontrer, croiser, égaler,
ressembler à, correspondre avec...: Paul a épousé Astou
/ Astou a épousé Paul.
- parelles de verbs com: prêter/emprunter,
vendre/acheter, donner/recevoir, comprendre/faire partie
de, entraîner/être dû à, posséder/appartenir à...:
Mohammed m’a prêté mille euros / J’ai emprunté mille
euros à Mohammed.
2. Estructura
dels predicats
no verbals
3. Conjugacions
verbals

4. Oracions
subordinades:
completives

de relatiu

En mode indicatiu (Present, pretèrit perfet “passé
composé”, imperfet, futur compost, condicional
compost, plusquamperfet) de verbs regulars i
irregulars.
En mode subjuntiu present (verbs regulars i
irregulars) i subjuntiu perfet.
En mode imperatiu: imperatiu present

En mode indicatiu (Present, pretèrit perfet “passé
composé”, imperfet, prèterit forme simple (passé simple),
futur compost, condicional compost, plusquamperfet) de
verbs regulars i irregulars.
En mode subjuntiu present (verbs regulars i irregulars) i
subjuntiu perfet.
En mode imperatiu: imperatiu passat

Verbs pronominals.

Verbs pronominals.

Formes no finites:
Infinitiu compost
Participis passats de verbs regulars i irregulars més
freqüents.
Completiva amb subjuntiu: verbs de voluntat (revisió
i ampliació): il vaudrait mieux que, verbs de voluntat
amb à ce que: consentir à ce que, s’attendre à ce
que, veiller à ce que, tenir à ce que, faire attention à
ce que, s’opposer à ce que...; verbs de sentiments:
s’inquiéter, craindre, redouter, verbs amb una idea
de negació i verbs impersonals (nier, contester,
douter...)

Formes no finites:
Infinitiu compost
Participis passats de verbs regulars i irregulars

Introduïdes pels pronoms relatius qui, que, où,
dont, ce qui, ce que, ce dont, pour laquelle...
Amb subjuntiu: il n’y a personne ici qui puisse me
renseigner?, je cherche un bus qui va à l’université /
qui aille à l’université
Amb condicional: je connais une fille qui pourrait
m’aider.
VIII. L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I L'EXCLAMACIÓ

Completiva amb subjuntiu: verbs de voluntat (revisió i
ampliació): il vaudrait mieux que, verbs de voluntat amb à
ce que: consentir à ce que, s’attendre à ce que, veiller à
ce que, tenir à ce que, faire attention à ce que, s’opposer
à ce que...; verbs de sentiments: s’inquiéter, craindre,
redouter, verbs amb una idea de negació i verbs
impersonals (nier, contester, douter...)
Introduïdes pels pronoms relatius qui, que, où, dont, ce
qui, ce que, ce dont, pour laquelle...
Amb subjuntiu: il n’y a personne ici qui puisse me
renseigner?,
je cherche un bus qui va à l’université / qui aille à
l’université
Amb condicional: je connais une fille qui pourrait m’aider.

1. L’oració
declarativa
(afirmativa i
negativa)

Oracions negatives amb ne… jamais; ne... plus;
ne… rien; ne… personne; ne… aucun(e), nulle part
pas encore, aucun i combinacions: je ne veux plus
de fromage ni de dessert, on ne trouve plus aucune
fraise nulle part ici.

Oracions negatives amb ne… jamais; ne... plus; ne…
rien; ne… personne; ne… aucun(e), nulle part, nullement,
ne...point; ne...guère, pas encore, aucun i combinacions:
je ne veux plus de fromage ni de dessert, on ne trouve
plus aucune fraise nulle part ici.

Múltiple negació amb jamais personne, jamais rien,
sans aucun ; amb plus i tout: plus personne, plus
rien, plus jamais, rien du tout.

Múltiple negació amb jamais personne, jamais rien, sans
aucun; amb plus i tout: plus personne, plus rien, plus
jamais, rien du tout

Negació infinitiu compost: ne pas être venu, n’être
pas venu. (revisió)

Ne tot sol per a expressar una negació:
- amb pouvoir, savoir, oser, i cesser: Je ne sais si c’est
vrai. Il ne cesse de s’inquiéter.
- Qui ne voudrait en faire autant?
- Il n’y a pas une seule personne qui ne soit
enthousiasmée par ce projet.
- Expressions de temps introduïdes per voilà... que, cela
fait...que (Voilà deux jours que je ne l’ai vu)
- amb algunes expressions com n’avoir de cesse de, ne
dire mot, si je ne me trompe...

Posició de la negació: Paul a souhaité ne pas venir.
(revisió)
Formes el·líptiques i frases com n’est-ce pas?, vous
ne trouvez pas?, bien sûr que si/non, je crois que
non, absolument, certes, pas si sûre! quand Même
pas!

Ne estilístic (expressió de la crainte, de l’évitement,
du doute, amb subordinades introduïdes per avant
que, à moins que, de crainte que, amb comparatiu,
en una proposició amb plutôt que)
Alternança non/ pas

2. L’oració
interrogativa

Ne estilístic (expressió de la crainte, de l’évitement, du
doute, amb subordinades introduïdes per avant que, à
moins que, de crainte que, amb comparatiu, en una
proposició amb plutôt que, amb s’en falloir)
Alternança non/ pas i ne...que/ne...pas que: il n’y a que
toi/il n’y a pas que toi
El·lipsis de ne (oral) il vient pas!

Totes les seves formes (revisió)

Totes les seves formes (revisió)

Principalment la inversió subjecte – verb en la
interrogació total:
- pronom com subjecte o ce + être: As-tu pris ton
déjeuner? Est-ce certain?
- altres casos: Mes clés sont-elles sur la porte? Cela
est-il simple?
- a la tercera persona del singular: ús de la “t”
eufònica: le courrier a-t-il été distribué ce matin? Y a
–t-il quelqu’un dans la maison?
- a la primera persona del singular amb alguns
verbs: Suis-je...?, Ai-je...?, Dois-je...? Puis-je ...?
Vais-je...?
- alguns casos especials: aussi, peut-être, sans
doute.

Principalment la inversió subjecte – verb en la interrogació
total:
- pronom com subjecte o ce + être: As-tu pris ton
déjeuner? Est-ce certain?
- altres casos: Mes clés sont-elles sur la porte? Cela estil simple?
- A la tercera persona del singular: ús de la “t” eufònica:
le courrier a-t-il été distribué ce matin? Y a –t-il quelqu’un
dans la maison?
- A la primera persona del singular amb alguns verbs:
Suis-je...?, Ai-je...?, Dois-je...? Puis-je ...? Vais-je...?
- alguns casos especials: aussi, peut-être, sans doute

La inversió subjecte-verb en la interrogació parcial:
Comment va ton frère? Pourquoi Marie part-elle?

La inversió subjecte-verb en la interrogació parcial:
Comment va ton frère? Pourquoi Marie part-elle?

La interrogació negativa: Tu ne veux pas venir avec
nous? Tu ne vas quand même pas venir?
Amb preposició+partícula: À quoi pensent les
jeunes?
Amb infinitiu: Où aller?
Adverbal: Peur de quoi?/Un quoi?

La interrogació negativa: Tu ne veux pas venir avec nous?
Tu ne vas quand même pas venir?
Amb preposició+partícula: À quoi pensent les jeunes?
Amb infinitiu: Où aller?
Averbal: Peur de quoi?/Un quoi?
Repetició de la partícula interrogativa: Qu’est-ce que c’est
que le stress?

3. L’oració
exclamativa

L'oració imperativa afirmativa i negativa (revisió)
Els verbs devoir i falloir (revisió)
L’infinitiu (revisió)

L'oració imperativa afirmativa i negativa (revisió)
Els verbs devoir i falloir (revisió)
L’infinitiu (revisió)

Ús del futur (Je vous demanderai de ne pas fumer
à l’intérieur!)

Ús del futur (Je vous demanderai de ne pas fumer à
l’intérieur!)

Ús del subjuntiu (Qu’ils m’appellent s’ils veulent plus
de renseignements!)

Ús del subjuntiu (Qu’ils m’appellent s’ils veulent plus de
renseignements!)

Interjeccions (revisió i ampliació): Mon œil! Tu
parles! Chapeau! Bon, ben, tant pis! Jamais de la
vie! Bof! Chiche! Quand même te voilà! Ras-le-bol!
Naturellement!

Interjeccions (revisió i ampliació): Mon œil! Tu parles!
Chapeau! Bon, ben, tant pis! Jamais de la vie! Bof!
Chiche! Quand même te voilà! Ras-le-bol! Naturellement!

Qu’est-ce qu’il fait froid!/Ah! c’est qu’il fait froid!/Il fait
un froid!
El·lipsis d’elements: Medor, ici! La porte!
Expressions: Ça alors!

Qu’est-ce qu’il fait froid! Ah! c’est qu’il fait froid!/ Il fait un
froid!
El·lipsis d’elements: Medor, ici! La porte!
Expressions: Ça alors!
Desitg: Si seulement il pleuvait!

4. L’oració
passiva

S+V+ par o de + Complement agent
La preposició de per introduïr el complement d’agent
amb verbs de sentiments com adorer, admirer,
oublier, estimer, aimer, détester, apprécier, craindre,
redouter, respecter,...; amb verbs de descripció com
composer, connaître, couvrir, décorer, entourer,
équiper, faire, garnir, planter, précéder, suivre...
Sense complement d’agent i amb el pronom
subjecte on (revisió)
La forma pronominal amb sentit passiu: le vin se boit
avec modération
faire + infinitiu
se faire/se laisser/ se voir/ s’entendre + infinitiu: il va
se faire virer; il s’est vu décerner plusieurs prix; il
s’est laissé emporter.

S+V+ par o de + Complement agent
La preposició de per introduïr el complement d’agent amb
verbs de sentiments com adorer, admirer, oublier,
estimer, aimer, détester, apprécier, craindre, haïr, lasser,
mépriser, redouter, respecter,...; amb verbs de descripció
com composer, connaître, couvrir, décorer, entourer,
équiper, faire, garnir, planter, précéder, suivre orner,...
Sense complement d’agent i amb el pronom subjecte on
(revisió)
La forma pronominal amb sentit passiu: le vin se boit avec
modération
faire + infinitiu
se faire/se laisser se voir/ s’entendre + infinitiu: il va se
faire virer; il s’est vu décerner plusieurs prix; il s’est laissé
emporter.

5. L’oració
impersonal

6. El discurs
indirecte

Il + verbs impersonals: il faudrait que tu t’en ailles; il
est arrivé qu’on fasse des erreurs; il se peut que ça
change dans un mois; il était évident que personne
ne l’avait vu; il paraît probable que ça finira vite; il
serait normal que vous y alliez; il est bien possible
qu’on ne vous dise rien; il m’arrive de faire des
erreurs; il devient fréquent d’utiliser le mail ; il était
impossible d’accepter cela.
Altres estructures : C’est -, soit - ; Ça paraît difficile
qu’on ouvre à 7 heures; Qu’il ne soit pas d’accord,
c’est normal; C’est facile de critiquer; Soit un triangle
rectangle.
Els verbs del diré: il a dit que (dire, affirmer, penser,
déclarer, annoncer, expliquer, répondre) i altres
verbs comuns (ignorer, je voudrais savoir, chercher,
ordonner, conseiller, promettre, comprendre, savoir,
oublier, trouver, s’étonner, remarquer, admirer,
constater, s’inquiéter, rappeler, déplorer)

Altres estructures : C’est -, soit - ; Ça paraît difficile qu’on
ouvre à 7 heures; Qu’il ne soit pas d’accord, c’est normal;
C’est facile de critiquer; Soit un triangle rectangle.
Els verbs del diré: il a dit que (dire, affirmer, penser,
déclarer, annoncer, expliquer , répondre) i altres verbs
comuns (ignorer, je voudrais savoir, chercher, ordonner,
conseiller, promettre, comprendre, savoir, oublier, trouver,
s’étonner, remarquer, admirer, constater, s’inquiéter,
rappeler, déplorer)

Els canvis d’elements a l’oració i les
modificacions dels adverbis temporals (Revisió)

Els canvis d’elements a l’oració i les
modificacions dels adverbis temporals (Revisió)

Modificació d’una exclamació indirecte: elle lui a dit:
que tu es beau dans ce costume! / Elle lui a dit
combien, comme, à quel point il était beau dans ce
costume.

Modificació d’una exclamació indirecte: elle lui a dit: que
tu es beau dans ce costume! / Elle lui a dit combien,
comme, à quel point il était beau dans ce costume.

Ordre dels elements a l’interrogació indirecta: Je me
demande où il va/Il veut savoir ce que tu veux.
Modificacions dels temps (concordança): present de
l’indicatiu / imperfet
Passé composé / Plusquamperfet
Futur / condicional
Futur anterior / condicional passat
El discurs
indirecte lliure
7. La mise en
relief

Il + verbs impersonals: il faudrait que tu t’en ailles; il est
arrivé qu’on fasse des erreurs; il se peut que ça change
dans un mois; il était évident que personne ne l’avait vu;
il paraît probable que ça finira vite; il serait normal que
vous y alliez; il est bien possible qu’on ne vous dise rien;
il m’arrive de faire des erreurs; il devient fréquent d’utiliser
le mail ; il était impossible d’accepter cela.

La estructura
c’est + pronom personal +
conjunció ”que” C’est seulement maintenant que tu
arrives!
Resposta a una hipòtesis: C’est parce qu’il était
malade qu’il n’est pas venu.
Amb un adverbi: C’est ensuite que nous sommes
rentrés chez nous.
Ce qui/ ce que / ce dont/ ce à quoi... c’est:
- Enfatització d’un subjecte: ce qui frappe, c’est leur
énergie; ce qui nous fait peur, c’est de perdre notre
autonomie; ce qui nous déplait le plus, c’est que nos
amis nous ont trahis.
- Enfatització d’un complement directe: ce qu’on
veut, c’est un minimum de respect, ce qu’on veut,
c’est former nos équipes toute l’année, ce que je
vois, c’est que vous ne dites rien.
- Enfatització d’un complement indirecte d’un verb
amb de, par, à: ce dont j’ai besoin, c’est d’un peu
d’aide, ce à quoi on pense d’abord, c’est au bien-

Ordre dels elements a l’interrogació indirecta: Je me
demande où il va/Il veut savoir ce que tu veux.
Modificacions dels temps (concordança): present de
l’indicatiu / imperfet
Passé composé / Plusquamperfet
Futur / condicional
Futur anterior / condicional passat
Sense verbs introductors, temps, pronoms personals i
adjectius o pronoms possessius transposés.
La estructura c’est + pronom personal + conjunció ”que”
C’est seulement maintenant que tu arrives!
Resposta a una hipòtesis: C’est parce qu’il était malade
qu’il n’est pas venu.
Amb un adverbi: C’est ensuite que nous sommes rentrés
chez nous.
Ce qui/ ce que / ce dont/ ce à quoi... c’est:
- Enfatització d’un subjecte: ce qui frappe, c’est leur
énergie; ce qui nous fait peur, c’est de perdre notre
autonomie; ce qui nous déplait le plus, c’est que nos amis
nous ont trahis.
- Enfatització d’un complement directe: ce qu’on veut,
c’est un minimum de respect, ce qu’on veut, c’est former
nos équipes toute l’année, ce que je vois, c’est que vous
ne dites rien.
- Enfatització d’un complement indirecte d’un verb amb
de, par, à: ce dont j’ai besoin, c’est d’un peu d’aide, ce à
quoi on pense d’abord, c’est au bien-être des animaux, ce
dont on a envie, c’est d’avoir une nouvelle vie.
Altres enfatitzacions:

être des animaux, ce dont on a envie, c’est d’avoir
une nouvelle vie.
Altres enfatitzacions:
- procediment habitual: c’est .... à qui, c’est ... avec
lequel, ce que je veux dire, c’est que...
- amb un complement circumstancial : c’est
aujourd’hui qu’ils partent.
- d’una idea, d’una frase: ce qui m’a plu, c’est...
Forma verbal: c’est moi qui ai fait ça ; c’est nous qui
le voulons...

IX. RELACIONS LÒGIQUES
1. Coordinació/
Noms com convergence, conjonction, addition,
Conjunció
rencontre, union, réunion (Il y a une convergence de
points de vue), verbs com associer, réunir, mettre
ensemble, additionner, adverbs com conjointement,
ensemble
2. Disjunció:
Noms com séparation, partage, verbs com séparer,
partager, adverbs com séparément, d’un côté, d’un
autre côté, d’une part, d’autre part, conjuncions com
ou bien, soit …soit.
3. Oposició:
Les locucions adverbials au contraire, par contre, en
revanche, inversement. (Ils détestent le reggae ;
moi, au contraire, j’adore ça)
Les locucions preposicionals à l’opposé de /
l’inverse de, contrairement à
Au lieu de
Toujours est-il
Oracions subordinades amb indicatiu : alors que,
pendant que, tandis que, autant… autant (Autant il
est formidable au cinéma, autant il est moyen au
théâtre)

4. Concessives

Cependant, pourtant, malgré tout, quand même, tout
de même :
Il était tard, il est sorti quand même
Malgré , même/ tout + en + gerundi, bien loin de +
infinitiu
Oracions subordinades :
sans que, encore que, quoique (syn de bien que) +
subjuntiu
Même si tu insistes, c’est non!

qui que, où que, quoi que + subjecte + subjuntiu :
Qui que vous soyez, où que vous alliez, vous êtes
le bienvenu chez nous.

- procediment habitual: c’est .... à qui, c’est ... avec lequel,
ce que je veux dire, c’est que...
- amb un complement circumstancial : c’est aujourd’hui
qu’ils partent.
- d’una idea, d’una frase: ce qui m’a plu, c’est...
Forma verbal: c’est moi qui ai fait ça ; c’est nous qui le
voulons...
Frases amb elements enfatitzats presents en la
comprensió oral: c’est ça qui/que (l’astronomie, c’est ça
qui le passionne); Marie est d’accord, elle; les voisins,
eux, tout le monde les connaît; les enfants, les photos, ils
les ont vues; on y a répondu, au questionnaire, nous; c’est
à cause de vous, tout ça
Noms com convergence, conjonction, addition rencontre,
union, réunion, faisceau (un faisceau de preuves) verbs
com associer, réunir, mettre ensemble, additionner,
adverbs com conjointement, ensemble
Noms com séparation, partage, verbs com séparer,
partager, adverbs com séparément, d’un côté, d’un autre
côté, d’une part, d’autre part, par ailleurs, conjuncions
com ou bien, soit …soit.
Les locucions adverbials au contraire, par contre, en
revanche, inversement. (Ils détestent le reggae ; moi, au
contraire, j’adore ça)
Les locucions preposicionals à l’opposé de / l’inverse de,
à l’encontre de, contrairement à
Au lieu de
Toujours est-il
Oracions subordinades amb indicatiu : alors que, pendant
que, tandis que, autant… autant (Autant il est formidable
au cinéma, autant il est moyen au théâtre)
Tout + adjectiu o substantiu/adjectiu (professions) + que
+ indicatiu :
Tout médecin qu’il est, il ne soigne pas sa famille.
Locucions com il n’en reste pas moins, quoi qu’il en soit,
il n’empêche que
Cependant, pourtant, néanmoins, toutefois, malgré tout,
quand même, tout de même :
Il était tard, il est sorti quand même
Malgré, même/ tout + en + gerundi, bien loin de +
infinitiu, en dépit de, au mépris de... :
Au mépris du danger, il a sauvé deux enfants de la
noyade.
Oracions subordinades :
sans que, encore que, il n’empêche que, quoique (syn de
bien que) + subjuntiu
Même si tu insistes, c’est non!
Quand bien même + condicional: Quand bien même tu te
jetterais à mes pieds, je ne te pardonnerai jamais
qui que, où que, quoi que + subjecte + subjuntiu :
Qui que vous soyez, où que vous alliez, vous êtes le
bienvenu chez nous.

Quoique (= bien que) ≠ quoi que (= quelle que soit la
chose que)
Quoiqu’il ne connaisse aucune langue étrangère, il aime
rencontrer des gens.
Quoi que tu saches ne dis rien.
Quel(le)(s)que + verb être: Quelle que soit l’heure,
quel que soit le jour, nous viendrons vous chercher.

Quel(le)(s)que + verb être: Quelle que soit l’heure, quel
que soit le jour, nous viendrons vous chercher.

Avoir beau + infinitiu
5. Causa:

Les locucions conjuntives de subordinació (revisió i
ampliació): sous prétexte que, surtout que, à présent
que, maintenant que, dès l’instant où, du moment
que/où + indicatiu

Avoir beau + infinitiu
Les locucions conjuntives de subordinació (revisió i
ampliació): sous prétexte que, surtout que, à présent que,
maintenant que, dès l’instant où, du moment que/où
attendu que, considérant que, d’autant plus que, dès lors
que + indicatiu
Les locucions conjuntives de subordinació ce n’est pas
que, non que, non pas que, de crainte que, de peur que,
d’autant que, soit que … soit que + subjuntiu

Par manque de, faute de, à force de, de crainte de,
sous prétexte de, du fait de, à la suite de, dû à (la
COP21 a évoqué dix conséquences dues au
réchauffement climatique), à l’initiative de

Par manque de, faute de, à force de, de crainte de, sous
prétexte de, du fait de, par suite de, à la suite de, dû à (la
COP21 a évoqué dix conséquences dues au
réchauffement climatique), compte tenu de, à la lumière
de

Noms com cause, raison, motif; verbs com venir,
provenir, être provoqué par, être causé par

Noms com cause, raison, motif; verbs com venir, résulter,
provenir, découler, être provoqué par, être causé par
de/ par / pour amb locucions com tu trembles de peur, il
m’a défendu par loyauté, j’ai perdu deux points pour excès
de vitesse.

6.
Conseqüència:

El gerundi (Je me suis coupé le doigt en râpant des
carottes)
El participi present i passat
L’infinitiu passat
L'adverbi alors i les conjuncions donc, c’est
pourquoi, ainsi (Tout avait été noté, ainsi a-t-on pu
retrouver l’origine des textes), de cette manière,
d’où, comme ça, aussi, en conséquence, par
conséquent, voilà pourquoi, du coup
Oracions consecutives amb indicatiu verb + tant
que / tellement que /tellement de /tant de + nom +
que, de (telle) façon/ manière/ sorte que, si bien
que, si + adjectiu / adverbi + que, tellement +
adjectiu / adverbi + que ; amb intensitat : J’ai pris
un tel retard qu’elle devra m’aider.
Oracions consecutives amb subjuntiu avant que,
jusqu’à ce que, en attendant que, tandis que, à
mesure que, une fois que
Noms com conséquence, résultat, effet,
répercussion; verbs com entraîner, produire, causer,
provoquer, permettre, occasionner ; adverbs com
voilà comment

El gerundi (Je me suis coupé le doigt en râpant des
carottes)
El participi present i passat
L’infinitiu passat
L'adverbi alors i les conjuncions donc, c’est pourquoi,
ainsi (Tout avait été noté, ainsi a-t-on pu retrouver l’origine
des textes), de cette manière, d’où, comme ça, aussi, en
conséquence, par conséquent, voilà pourquoi, du coup
Oracions consecutives amb indicatiu verb + tant que /
tellement que /tellement de /tant de + nom + que, de (telle)
façon/ manière/ sorte que, si bien que, si + adjectiu /
adverbi + que, tellement + adjectiu / adverbi + que ; amb
intensitat : J’ai pris un tel retard qu’elle devra m’aider.
Oracions consecutives amb subjuntiu avant que, jusqu’à
ce que, en attendant que, tandis que, à mesure que, une
fois que, il s’en faut de + quantitat + que.
Noms com conséquence, résultat, effet, répercussion,
retombée; verbs com entraîner, produire, causer,
provoquer, permettre, occasionner ; adverbs com voilà
comment ; adjectius com consécutif à.

7. Temporal:

8. Finalitat.

La conjunció de subordinació quand , lorsque, i les
locucions conjuntives de subordinació pendant que,
dès que, depuis que, (jusqu’) au moment où, aussitôt
que, pendant que, une fois que, alors que, chaque
fois que, toutes les fois que, à mesure que, au fur et
à mesure que, d’ici à ce que, en attendant que/amb
valor d’oposició: tandis que, alors que.
Où amb valor temporal: je me rappelle le jour où j’ai
appris.
Les locucions preposicionals en vue de, dans le but
de, dans / avec l’intention de, dans / avec l’espoir de,
non pour (Il va à la plage pour bronzer, non pour se
baigner)

La conjunció de subordinació quand , lorsque, i les
locucions conjuntives de subordinació pendant que, dès
que, depuis que, (jusqu’) au moment où, aussitôt que,
pendant que, une fois que, alors que, chaque fois que,
toutes les fois que, à mesure que, d’ici à ce que, en
attendant que, au fur et à mesure que, tant que, aussi
longtemps que/amb valor d’oposició: tandis que, alors
que.
Où amb valor temporal: je me rappelle le jour où j’ai
appris.
Les locucions preposicionals en vue de, dans le but de,
histoire de, dans / avec l’intention de, dans / avec l’espoir
de, dans la perspective de, dans le dessein de, non pour
(Il va à la plage pour bronzer, non pour se baigner)

Pour que, afin que , de crainte que, de sorte que, de
façon (à ce) que, de manière (à ce) que + subjuntiu

Pour que, afin que , de crainte que, de sorte que, de façon
(à ce) que, de manière (à ce) que + subjuntiu

Noms com fin, finalité, but, objectif, intention, projet;
verbs com chercher à, rechercher, tendre à, vouloir,
concerner.
Imperatiu + que : Viens que je t’explique.
9. Condició /
Suposició

La conjunció de subordinació si (revisió)
La locució adverbial au cas où + condicional simple
(revisió)
Les locucions preposicionals à condition que,
pourvu que, en admettant que, en supposant que, à
supposer que, si tant est que, soit que ...soit que, à
moins que (ne) + subjuntiu

Les locucions preposicionals à condition que, pourvu
que, en admettant que, en supposant que, à supposer
que, dans l’hypothèse que, dans la mesure où, selon que,
si tant est que, soit que ...soit que, à moins que (ne) +
subjuntiu

Quand même, si jamais, sinon, si par hasard, si par
bonheur/malchance

Quand même, si jamais, sinon, si par hasard, si par
bonheur/malchance

El gerundi (En partant maintenant, tu arriveras à
l’heure.)

El gerundi (En partant maintenant, tu arriveras à l’heure.)

El participi present, passat (Ce manteau, porté avec
un chapeau, serait très chic.)
Nom com condition; verb com il faut que ; amb
adverbis com sans cela, sans quoi, si et si seulement
si, en cas de
10. Comparació

Noms com fin, finalité, but, objectif, intention, projet,
visée ; verbs com viser, chercher à, rechercher, tendre à,
vouloir, concerner.
Imperatiu + que : Viens que je t’explique.
La conjunció de subordinació si (revisió)
La locució adverbial au cas où + condicional simple
(revisió)

Condició adverbal: mettons que, admettons que
Oracions subordinades com comme, comme si,
plutôt que, de même que, ainsi que

El participi present, passat(Ce manteau, porté avec un
chapeau, serait très chic.)
Nom com condition; verb com il faut que ; amb adverbis
com sans cela, sans quoi, si et si seulement si, en cas
de
Condició adverbal: mettons que, admettons que
Oracions subordinades com comme, comme si, plutôt
que, de même que, ainsi que

L’oposició/comparació: alors que, tandis que, quand
(Ma fille adore le sucré, alors que mon fils n’aime
que le salé, nous vivons bien quand bien des pays
vivent dans la misère)

L’oposició/comparació: alors que, tandis que, quand (Ma
fille adore le sucré, alors que mon fils n’aime que le salé,
nous vivons bien quand bien des pays vivent dans la
misère)

Noms com ressemblance, similitude, différence,
équivalence, sorte, genre, espèce, type ; verbs com
ressembler à, on dirait, dépasser, surpasser ;
adverbs com même, identique, pareil, équivalent,
différent, autre

Noms com ressemblance, similitude, différence,
équivalence, sorte, genre, espèce, type ; verbs com
ressembler à, on dirait, dépasser, surpasser, valoir,
égaler; adverbs com même, identique, pareil, semblable,
similaire, équivalent, différent, autre

11.
Relacions
d’enumeració i
de
cohesió
textual

Je vous demande pardon, (inici /presa de contacte);
en ce qui concerne, quant à, c’est l’histoire de, dans
un premier temps, voici (introducció d’un tema); de
plus, en outre, en plus, en second lieu, encore
(progressió); or, d’ailleurs, et même, non seulement
... mais encore (introducció d’un argument); en un
mot,, en tout cas, de toute façon, (reformulació); par
ailleurs (enumeració); notamment (exemplificació);
ce qui signifie, à savoir (definicions);
vraisemblablement, certainement, sans doute
(precisió/reforç); à mon sens, curieusement
(personalització); en fait, après tout (justificació), du
coup, voilà pour quoi, de là (consecució), pour en
revenir à, reprenons, revenons à nos moutons
(recuperació d’un tema); bref, en somme, en
définitive, en résumé, en conclusion (resum).

Je vous demande pardon (inici /presa de contacte); en ce
qui concerne, quant à, pour ce qui est, c’est l’histoire de,
dans un premier temps, voici (introducció d’un tema); de
plus, en outre, en plus, en second lieu, encore, à cet
égard, voire (progressió); or, d’ailleurs, et même, non
seulement ... mais encore (introducció d’un argument); en
un mot, autrement dit, en tout cas, de toute façon, quoi
qu’il en soit (reformulació); par ailleurs (enumeració);
notamment (exemplificació); ce qui signifie, à savoir
(definicions); vraisemblablement, certainement, sans
doute (precisió/reforç) ; à mon sens, curieusement
(personalització) ; en fait, après tout (justificació), du coup,
voilà pour quoi, de là (consecució), pour en revenir à,
reprenons, revenons à nos moutons (recuperació d’un
tema); bref, en somme, en définitive, somme toute, tout
bien considéré, tout compte fait, en résumé, en conclusion
(resum); tiens, dis, bon ben (discurs oral)

- Expansió temàtica i canvi temàtic:
Marcadors i connectors per:
Introduir una explicació o un nou element.
Mostrar acord i desacord.
Expressar causa o conseqüència.
Expressar condició.
Expressar finalitat.
Conclusió del discurs:
Procediments de tancament textual i/o recapitulació final.
Manteniment i seguiment del discurs oral:
- Prendre, mantenir i cedir el torn de paraula.
- Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment.
- Mots crossa o mots comodí per tal d’omplir els silencis que es
produeixen en la producció oral (diguem-ne, vull dir, etc.)

Continguts morfosintàctics, fonètics i fonològics.
La necessitat d’una competència gramatical hauria d’aparèixer amb naturalitat a partir
dels textos i tasques en qüestió, la qual, juntament amb les altres competències, té com
finalitat l’ús acurat de la llengua en les diferents situacions.
La competència gramatical ha d’anar enfocada a millorar la comprensió, expressió i
interacció orals i escrites i ha d’anar unida a la reflexió sobre el propi procés
d’aprenentatge. La superació i acceptació de l’error es considera part d’aquest procés, així
com la mostra d’interès per introduir millores en el desenvolupament de les pròpies
capacitats i la pròpia confiança en la utilització dels coneixements lingüístics.
Per aquestes raons, el continguts morfosintàctics no pretenen constituir un llistat
exhaustiu d’ítems d’estudi obligatori, sinó una guia de coneixements sobre la llengua
adaptada a cada nivell.
Cal recordar el caràcter cíclic de tots els continguts que s’inclouen en el present
currículum, i posar esment en que el continguts morfosintàctics també es tractin
repetidament al llarg dels dos nivells mitjançant diferents tipus de tasques o enfocame

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

El sistema d’escriptura: alfabet, sigles i acrònims
(SMIC, SAMU, HLM, SDF, SNCF, TVA, OGM, OIF,
OVNI, DELF, DALF, FLE, PDG, J.O…), derivació de
sigles i acrònims (pacser). Abreviatures (tractaments M.
/Mme., Cher Monsieur, Monsieur le Ministre),
abreviatures comuns: etc., ex., ordinals: XXe, 2e/2ème,
1er), altres abreviatures de la llengua escrita (apr. J.-C,
Art. 10, c-à-d...). Mecanisme d’abreujament del registre
estàndard al registre familiar en –o (ado, apéro, intello,
sado, catho, infos, resto), altres terminacions (psy, pub,
fac, bac, fac, ordi manif, prof...)

El sistema d’escriptura: alfabet, sigles i acrònims
(SMIC, SAMU, HLM, SDF, SNCF, TVA, OGM, OIF,
OVNI, DELF, DALF, FLE, PDG, J.O…), derivació de
sigles i acrònims (pacser). Abreviatures (tractaments M.
/Mme., Cher Monsieur, Monsieur le Ministre),
abreviatures comuns: etc., ex., diccionaris, ordinals:
XXe, 2e/2ème, 1er), altres abreviatures de la llengua
escrita (apr. J.-C, Art. 10, c-à-d...). Mecanisme
d’abreujament del registre estàndard al registre familiar
en –o (ado, apéro, intello, sado, catho, infos, resto),
altres terminacions (psy, pub, fac, bac, fac, ordi manif,
prof...)

Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters
simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters
triples (ai, au, sc, ss, am, an, en, mm, mn, nn, ph, pp, simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o
eau, sch...)
triples (ai, au, sc, ss, am, an, en, mm, mn, nn, ph, pp,
eau, sch...)
Representació gràfica del participi i de l’adjectiu: ant i –ent més usuals (cet homme violent a commis des Representació gràfica del participi i de l’adjectiu: actes violant la loi).
ant i –ent més usuals (cet homme violent a commis des
actes violant la loi).
Majúscules en l’organització textual, el nombre
(propi i de la nacionalitat): Les Sénégalais, festes: La Majúscules en l’organització textual, el nombre
Toussaint, Pâques, Noël
(propi i de la nacionalitat): Les Sénégalais, festes: La
Toussaint, Pâques, Noël
Signes ortogràfics i signes d’ús comú: @ (arobase),
€...Ús del guió: inversió en la interrogativa, pronoms Signes ortogràfics i signes d’ús comú: @ (arobase),
amb imperatiu, nombres (Mange-t-elle de la viande? €...Ús del guió: inversió en la interrogativa, pronoms
Prends-en encore! Vingt-huit)
amb imperatiu, nombres (Mange-t-elle de la viande?
Prends-en encore! Vingt-huit)
Expressió de xifres i nombres: Charles Quint,
François I, Henri IV
Expressió de xifres i nombres: Charles Quint,
François I, Henri IV
Signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave,
circonflexe), la c trencada (ç), l’apòstrof, dièresis (haïr, Signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave,
Noël, héroïque/ amb marca de diferenciació fonètic- circonflexe), la c trencada (ç), l’apòstrof, dièresis (haïr,
lingüística: mais, maïs), el guió (numerals: vingt-deux Noël, héroïque/ amb marca de diferenciació fonètic/paraules compostes (noms comuns: remue-méninges i lingüística: mais, maïs), el guió (numerals: vingt-deux
noms propis: La Seine- et-Marne)/ entre verb i pronom /paraules compostes (noms comuns: remue-méninges i
personal : est-il venu? / devant –ci et -là)
noms propis: La Seine- et-Marne)/ entre verb i pronom
personal : est-il venu? /devant –ci et -là)
L’accent gràfic sobre a,i,u,o en paraules comunes
(âge, aïeul, où, hôpital, sûr) / L’accent gràfic sobre e: L’accent gràfic sobre a,i,u,o en paraules comunes
e, é, è, ê/ ús anomal de l’accent agut: événement.
(âge, aïeul, où, hôpital, sûr) / L’accent gràfic sobre e:
e, é, è, ê /ús anomal de l’accent agut: événement.
Signes de puntuació com a recurs de cohesió del text
escrit, en les cartes i altres textos de caràcter formal, en Signes de puntuació com a recurs de cohesió del text
textos literaris, en textos acadèmics orals (discursos i escrit, en les cartes i altres textos de caràcter formal, en
presentacions) i escrits.
textos literaris, en textos acadèmics orals (discursos i
presentacions) i escrits.
Usos especials dels signes de puntuació: dos punts
(:) per indicar una causa o una conseqüència (Il n'a pas
fini ses devoirs : il n'ira pas jouer), punt i coma (;) davant
una proposició introduïda per un adverbi (Sa voiture est

tombée en panne; heureusement un fermier passait par
là), els punts suspensius per marcar la complicitat (vous
me comprenez...), el signe d'interrogació entre
parèntesis per indicar desconexeiment i inseguritat
(Né en 1645 (?), La Bruyère décrivit les vices et les
Usos d’emoticones, de signes de puntuació sense ridicules de son époque dans ...)
regla amb escrits informals (mail, xat, fòrum...) (C’est
fabuleux!!!!!!! ☺ :)
Usos d’emoticones, de signes de puntuació sense
regla amb escrits informals (mail, xat, fòrum...) (C’est
Divisió de paraules al final de línia: estructura fabuleux!!!!!!! ☺ :)
sil·làbica. Assignació de consonant a la vocal anterior o
posterior.
Divisió de paraules al final de línia: estructura
sil·làbica. Assignació de consonant a la vocal anterior o
L’elisió.
posterior.
L'elisió obligatòria:
Monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
L’elisió.
Casos particulars (au/à l', du/ de l').
L'elisió obligatòria:
Elisió impossible de paraules més usuals (“h aspiré”: le Monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
haut, la haine, le hamburguer, le handball, le harem, le Casos particulars (au/à l', du/ de l').
haricot, le hasard, la hausse, la hauteur, le héros, la Elisió impossible de paraules més usuals (“h aspiré”: le
hiérarchie, la Hollande, la honte, le hall, le handicap, le haut, la haine, le hamburguer, le handball, le harem, le
hérisson, le hibou, le hip hop, le hobby, le homard, le haricot, le hasard, la hausse, la hauteur, le héros, la
hors-d’oeuvre, le hurlement...) o de semivocals (le hiérarchie, la Hollande, la honte, le hall, le handicap, le
yaourt)/ si+-a,-e-, -o, -u.
hérisson, le hibou, le hip hop, le hobby, le homard, le
hors-d’oeuvre, le hurlement...) o de semivocals (le
Pronunciació i ortografia:
yaourt)/ si+-a,-e-, -o, -u.
-le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e)
étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es).
Pronunciació i ortografia:
-le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e)
-Oposició de vocals nasals i vocals orals: bon/bonne; étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es).
copain /copine; prend/prennent, un/ une, italien/italienne
-Oposició de vocals nasals i vocals orals: bon/bonne;
-Oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son). copain
/copine;
prend/prennent,
un/
une,
italien/italienne.
-Oposició de la “e” neutre (appelons/appelle, le/les,
de/des, ce/ces, te/tes, peur/père)
-Oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son).
-Oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu).
-Oposicions /w/, /y/ (Louis/lui).
-Oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils
s’entendent), /ʃ/ i /ʒ/ (bouche/bouge), /j/ i /ʒ/ (voyage,
des yeux/des jeux).
-Representació gràfica de fonemes amb especial
dificultat: /ʒ/ (jongler, pigeon), /k/ (aquarelle,
saccharine, chœurs, verdict, stocker), /ʃ/ (schéma)
-Grafies amb pronunciacions diferents: initier/chantier;
orchestre, chocolat), -um (album, parfum, forum).
-Pronunciació o no de consonants finals (aimer/partir,
dix, œuf/ œufs, os/os...), c final (tabac/bouc)
-Liaison obligatòria,
consonàntic.

encadenament

vocàlic

-Pronunciació i ortografia de paraules
estrangeres :mezzanine, week-end, foot, parking, bar,
baby-sitter, hobby, coach, shampooing, hip hop, best-

-Oposició de la “e” (appelons/appelle, le/les, de/des,
ce/ces, te/tes, peur/père)
-Oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu).
-Oposicions /w/, /y/ (Louis/lui).
-Oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils
s’entendent), /ʃ/ i /ʒ/ (bouche/bouge), /j/ i /ʒ/ (voyage,
des yeux/des jeux).
-Representació gràfica de fonemes amb especial
dificultat: /ʒ/ (jongler, pigeon), /k/ (aquarelle,
saccharine, chœurs, verdict, stocker), /ʃ/ (schéma)
-Grafies amb pronunciacions diferents: initier/chantier;
orchestre, chocolat), -um (album, parfum, forum).

-Pronunciació o no de consonants finals (aimer/ partir,
i dix, œuf/ œufs, os/os...), c final (tabac/bouc)
-Liaison obligatòria,
consonàntic.

encadenament

-Pronunciació i ortografia de paraules

vocàlic

i

seller, black, break …
-Noves tecnologies : post, chat, site, cybercafé, mail,
hacker, webcam, spam, hashtag, cloud/ adaptades al
francès (mél)
-Pronunciació i ortografia de les onomatopeies (bof,
zut...).

estrangeres :mezzanine, week-end, foot, parking, bar,
baby-sitter, hobby, coach, shampooing, hip hop, bestseller, black, break …

-Noves tecnologies : post, chat, site, cybercafé, mail,
hacker, webcam, spam, hashtag, cloud/ adaptades al
francès (mél)
Representació gràfica d’onomaopeies que expressen
soroll, gestes, sentiments, expressions familiars, crits
-Pronunciació i ortografia de diftongs i hiatus (trouer, d’animals (beurk, bof, brouhaha, mugir, clapoter,
dehors, paysan)
cliquetis)
-Pronunciació i ortografia dels prefixos: in, imm (inné,
immense)
- Pronunciació i ortografia de diftongs i hiatus (trouer,
dehors, paysan)
- Paraules d’ús freqüent amb no correspondència
-Pronunciació i ortografia dels prefixos: in, imm (inné,
fonema i ortografia: femme, fils, monsieur, second...
immense)
-Signe gràfic amb valor variable w
-Signe gràfic de la semivocal - [j]: deuil, fauteuil,
accueil, éveil, abeille.
- Grafia œ (œuf, sœur, cœur)
- Diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent
(plus, fils)
- Casos vocàlics particulars: femme, eu, curriculum.
Homòfons:
sang / sans/ cent
vingt/vin/vain
mètre/maître/ mettre
qu'il la/ qu'il l'a
qui l'a/ qui la
quelque/quelques/quel que
quoique/ quoi que
d’en/dans
la/l’a/là/l’as
mes/m’est/m’es/met/mets/mais
qu’en/quand/quant
quelques fois/quelquefois;
c’en/s’en/sans
foi, foie, Foix, fois
voie, voix, vois, voit, voient, voies
peu/peu
près/prêt

- Paraules d’ús freqüent amb no correspondència
fonema i ortografia: femme, fils, monsieur, second...
- Signe gràfic amb valor variable w
-Signe gràfic de la semivocal - [j] : deuil, fauteuil,
accueil, éveil, abeille.
- Grafia œ (œuf, sœur, cœur)
-Diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent
(plus, fils)
-Casos vocàlics particulars: femme, eu, curriculum.
Homòfons:
mètre/maître/ mettre
qu'il la/ qu'il l'a
qui l'a/ qui la
quelque/quelques/quel que
quoique/ quoi que
d’en/dans
la/l’a/là/l’as
mes/m’est/m’es/met/mets/mais
qu’en/quand/quant
quelques fois/quelquefois;
c’en/s’en/sans
foi, foie, Foix, fois
voie, voix, vois, voit, voient, voies.
peu/peu
près/prêt

Ortografia gramatical
- Gènere i nombre regular i irregular del substantiu i de
l’adjectiu: alteracions ortogràfiques (-c/-ch blanc
/blanche ; -c/-que turc /turque...), Liaison i ortografia
(bel/belle; cet/cette...), la lletra –s amb els nombres vingt
i cent. L’accord del verb amb subjectes col·lectius
(bande, colonie, foule, groupe, majorité, minorité,
multitude, partie): une foule se forme / une foule de
clients se forment

Ortografia gramatical

- Gènere i nombre regular i irregular del substantiu i de
l’adjectiu: alteracions ortogràfiques (-c/-ch blanc
/blanche ; -c/-que turc /turque...), Liaison i ortografia
(bel/belle; cet/cette...), la lletra –s amb els nombres vingt
i cent. L’accord del verb amb subjectes col·lectius
(bande, colonie, foule, groupe, majorité, minorité,
Amb els adverbis de quantitat: Beaucoup de jeunes multitude, partie): une foule se forme / une foule de
travaillent / Beaucoup de monde se promène.
clients se forment

Casos particulars: la plupart de (la plupart des parents
désirent que tout aille bien avec leurs enfants), els
percentatges (Inferior a 2 = singular / superior = plural
però Les 1% que lui rapporte son placement ne lui
permettent pas de faire de grands projets)

Amb els adverbis de quantitat: Beaucoup de jeunes
travaillent / Beaucoup de monde se promène.
Casos particulars: la plupart de (la plupart des parents
désirent que tout aille bien avec leurs enfants), els
percentatges (Inferior a 2 = singular / superior = plural
- Dificultats ortogràfiques particulars en la conjugació de però Les 1% que lui rapporte son placement ne lui
verbs del lèxic bàsic i en els temps d’ús freqüent
permettent pas de faire de grands projets)
-Terminacions del imperfet d’indicatiu i present del - Dificultats ortogràfiques particulars en la conjugació de
subjuntiu en verbs freqüents: - ii- / -yiverbs del lèxic bàsic i en els temps d’ús freqüent
-Les alternances gràfiques é/è/e de je cède /nous - Terminacions del imperfet d’indicatiu i present del
cédons, je lève /nous levons
subjuntiu en verbs freqüents: - ii- / -yi-L’ús del consonant simple o doble de je jette/nous
jetons
-Les alternances gràfiques é/è/e de je cède /nous
cédons, je lève /nous levons
- L’ús de la vocal gràfica è i del consonant doble de -L’ús del consonant simple o doble de je jette/nous
j’appelle/je gèle, nous appelons/nous interpellons
jetons
-La grafia de la e no acentuada en els verbs com payer, - L’ús de la vocal gràfica è i del consonant doble de
noyer
j’appelle/je gèle, nous appelons/nous interpellons
- L’oposició i/y; les dues formes dels verbs en -ayer i -La grafia de la e no acentuada en els verbs com payer,
asseoir : je paye, je paie, je m’assieds, je m’assois.
noyer
- Alteracions dels verbs acabats en –ger i en –cer
- Reduplicació de l i t amb verbs en –eler i –eter

- L’oposició i/y; les dues formes dels verbs en -ayer i
asseoir : je paye, je paie, je m’assieds, je m’assois.

- Alteracions dels verbs acabats en –ger i en –cer
- -s afegida a l’imperatiu seguida de pronoms com y /en:
manges-en ! / vas-y !
- Reduplicació de l i t amb verbs en –eler i –eter
- Inversió del subjecte en la tercera persona i la t afegida - -s afegida a l’imperatiu seguida de pronoms com y /en:
(Va-t-elle venir?)
manges-en ! / vas-y !
- Els participis passats de la tercera conjugació: elecció - Inversió del subjecte en la tercera persona i la t afegida
de i, is i it; de u i û.
(Va-t-elle venir?)
- Els adverbis en – ment (amicalement, énormément, - Els participis passats de la tercera conjugació: elecció
absolument, gentiment), -mment (fréquemment, de i, is i it; de u i û.
couramment, méchamment, notamment...)
- Les marques ortogràfiques més freqüents en el
- Els substantius amb –e o no final: Annie n’a pas de registre familiar: contraccions (t’as, j’suis, j’sais pas),
monnaie pour payer son entrée au musée, une librairie, pèrdua de grafies ( y a en lloc d’ il y a, ben en lloc de
cette avenue,
bien), canvis a l'ortografia: ouais en lloc de oui.
- Els verbs amb –e o no final: Boire ou conduire, il faut - El llenguatge SMS i l'argot d'Internet: bjr (bonjour), koi
choisir. –oir o –oire? Le garçon de laboratoire aime boire (quoi), C (c'est), lgtps (longtemps), bcp (beaucoup), dsl
(désolé), MDR (mort de rire!), OQP(Occupé!), lol
un cafè noir au comptoir.
(Drôle!)
- s o ss: Ce poisson est toxique. C’est un vrai poison.

- Familiarització amb l'ortografia de des paraules més
- Els dobles consonants en final: NN (antenne, usuals del verlan : ouf (fou), chelou (louche), meuf (fille.)
paysanne, dépanner), els dobles consonants: MM
(immédiatament, sommeil, commencer) i en finals - Els adverbis en – ment (amicalement, énormément,
(flamme, femme, pomme), els dobles consonants: -tt absolument, gentiment), -mment (fréquemment,
(Juliette est une fillette secrète et discrète, William éclate couramment, méchamment, notamment...)
de joie quand on le flatte), en les conjugacions (Si je
rejetais / il me rejetterait...), els dobles consonants: -ll - Els substantius amb –e o no final: Annie n’a pas de

(Ma collègue est alerte, intelligente et délicate, ne jouez
pas dans le salon au ballon), en les conjugacions (Je
vous appellerai quand nous renouvelerons le contrat),
els dobles consonants: -rr (Pierre a vu une bagarre dans
la gare, courrier / mariage, nourrir / mourir), en les
conjugacions (Tu verras qu’il ne pourra pas venir, si je
courais aussi vite que toi, je courrais comme un
champion).

monnaie pour payer son entrée au musée, une librairie,
cette avenue,
- Els verbs amb –e o no final: Boire ou conduire, il faut
choisir. –oir o –oire? Le garçon de laboratoire aime boire
un cafè noir au comptoir.
- s o ss: Ce poisson est toxique. C’est un vrai poison.
- Els dobles consonants en final: NN (antenne,
paysanne, dépanner), els dobles consonants: MM
(immédiatament, sommeil, commencer) i en finals
(flamme, femme, pomme), els dobles consonants: -tt
(Juliette est une fillette secrète et discrète, William éclate
de joie quand on le flatte), en les conjugacions (Si je
rejetais / il me rejetterait...), els dobles consonants: -ll
(Ma collègue est alerte, intelligente et délicate, ne jouez
pas dans le salon au ballon), en les conjugacions (Je
vous appellerai quand nous renouvelerons le contrat),
els dobles consonants: -rr (Pierre a vu une bagarre dans
la gare, courrier / mariage, nourrir / mourir), en les
conjugacions (Tu verras qu’il ne pourra pas venir, si je
courais aussi vite que toi, je courrais comme un
champion).

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS
Alfabet fonètic internacional francès (A.P.I)

Sons i fonemes vocàlics:
Sons i fonemes vocàlics:
Aprofundiment en la producció de les vocals on hi ha Aprofundiment en el reconeixement de les vocals on hi
més problemes.
ha més problemes.
Orals:
- Oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche /
rue, tu, mur)
- Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (été, parler, nez / je, ce, leçon /
père, être, sel, faire, neige)
- Insistència en les marques orals de gènere, nombre i
persona: oposició le /les
- Oposició [o] / [ɔ] (moto, faux, beau / homme, comme,
port, album)

Orals:
- Oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche /
rue, tu, mur)
- Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (été, parler, nez / je, ce, leçon /
père, être, sel, faire, neige)
- Insistència en les marques orals de gènere, nombre i
persona: oposició le /les
- Oposició [o] / [ɔ] (moto, faux, beau / homme, comme,
port, album)

Nasals:
- Discriminació [a] / [ɛ]̃ (à, femme, couramment / timbre,
faim, matin)
- Discriminació [ɛ] / [ɛ]̃ (père, faire, neige / pain, faim,
sympa)
- Discriminació [a] / [ɑ̃] (à, femme, couramment / en,
enfant, courant)
- Discriminació [ɛ]̃ / [ɑ̃] (matin, pain, main, loin / blanc,
champagne, vent, temps)
- Discriminació [ɔ̃] / [ɑ̃] (bon, oncle, ton / blanc, enfant,
temps)

Nasals:
- Discriminació [a] / [ɛ]̃ (à, femme, couramment / timbre,
faim, matin)
- Discriminació [ɛ] / [ɛ]̃ (père, faire, neige / pain, faim,
sympa)
- Discriminació [a] / [ɑ̃] (à, femme, couramment / en,
enfant, courant)
- Discriminació [ɛ]̃ / [ɑ̃] (matin, pain, main, loin / blanc,
champagne, vent, temps)
- Discriminació [ɔ]̃ / [ɑ̃] (bon, oncle, ton / blanc, enfant,
temps)

Semivocal:
Semivocal:
- Combinacions amb yod [j] (mien, lieu, bien, rien, - Combinacions amb yod [j] (mien, lieu,bien, rien,
payer…)
payer…)
- La caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final - La caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final
d'una paraula (amie, étudiante, ils arrivent, je me lève, d'una paraula (amie, étudiante, ils arrivent, je me lève,
on ne part pas, il vient de partir)
on ne part pas, il vient de partir)
- Oposicions entre el present, l'imperfet i el pretèrit perfet - Oposicions entre el present, l'imperfet i el pretèrit perfet
d'indicatiu (forma perifràstica) (je parle / je parlais / j’ai d'indicatiu (forma perifràstica) (je parle / je parlais / j’ai
parlé)
parlé)
Sons i fonemes consonàntics:
Sons i fonemes consonàntics:
- Aprofundiment en la producció dels consonants on hi - Aprofundiment en el reconeixement dels consonants
ha més problemes.
on hi ha més problemes.
- Discriminació entre orals i nasals
- Discriminació entre sordes i sonores

- Discriminació entre orals i nasals
- Discriminació entre sordes i sonores

- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- Oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation /
désert, poison, zoo)
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma,
marcher / manger, soja, mangeons)

- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- Oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation /
désert, poison, zoo)
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma,
marcher / manger, soja, mangeons)

- Consonants finals i la seva pronunciació (parler, grand, - Consonants finals i la seva pronunciació (parler, grand,
petit, héros, heureux, appartement, nez, dormir, pouvoir, petit, héros, heureux, appartement, nez / dormir,
pour, boucher, avec, hôtel, neuf, job, tél)
pouvoir, pour, boucher, avec, hôtel, neuf, job, tél)
Pronunciació de paraules estrangeres:
Pronunciació de paraules estrangeres:
- Combinació de so no existents en francès: Tchèque, - Combinació de so no existents en francès: Tchèque,
jean, camping, chatter, pub.
jean, camping, chatter, pub.
- Consonants finals pronunciades: Madrid, gang, harem, - Consonants finals pronunciades: Madrid, gang, harem,
handicap, biceps, cancer, prospectus, index, club, handicap, biceps, cancer, prospectus, index, club,
match...
match Tel Aviv...
Els cas de plus (je ne mange plus de viande; il est plus Els cas de plus (je ne mange plus de viande; il est plus
petit / il a plus d'amis; il est plus intéressant; j'en voudrais petit / il a plus d'amis; il est plus intéressant; j'en voudrais
trois de plus).
trois de plus).
No correspondència entre grafia i so: speaker, No correspondència entre grafia i so: speaker,
meeting, club, business, cake, agnostique.
meeting, club, business, cake, agnostique.
Pronunciació diferent del singular i del plural: un Pronunciació diferent del singular i del plural: un
oeuf / des oeufs; un boeuf / des boeufs
oeuf / des oeufs; un boeuf / des boeufs
Pronunciació particular d’algunes grafies: e amb
doble consonant (effet caresse), entre dos vocals
(voyage, payer), la grafia –ti = [s] (patience/action) –ti
= [t] (métier, bestial)

Pronunciació particular d’algunes grafies: e amb
doble consonant (effet caresse), entre dos vocals
(voyage, payer), la grafia –ti = [s] (patience/action) –ti
= [t] (métier, bestial)

Alguna pronunciació particular d’adverbis com tous: Algunes combinacions de fonemes que presenten
dificultats:
Ils sont tous là / tous les étudiants
extrêmement, il l’a vue, il lit, tu l(e) lis, la grammaire...
Pronunciació dels prefixes: in, imm (inné, immense) chasseur, capter, examen
Processos fonològics:
- Ensordiment, sonorització, assimilació, elisió,
paletització, nasalització, alternança vocàlica: elle a dit
/elle l’a dit; moyen / reférendum; net, but, tabac, sens,
plus; second, écho, Renault, suggérer, condamner,
équateur, exagérer, contresens...
La liaison:
- La liaison obligatòria: preposició + sintagma nominal
(dans une maison, chez un ami, en avril); pronom + verb
(nous avons, elle arrive/ elles arrivent, je vous invite);
determinant + nom (un euro, un oeuf, mes amis),
adjectiu + substantiu (mes nouveaux amis, un petit
avion), després d’adverbis de negació i grau (j’ai
beaucoup aimé), va-t-elle; un, deux, trois + substantiu.

Algunes pronunciacions particulars d’adverbis amb
–ment: -emment, -amment; amb tous: Ils sont tous là /
tous les étudiants
Pronunciació dels prefixes: en/enn, em (enivrer,
ennuyer, emmenar), in, imm (inné, immense)
Processos fonològics:
- Ensordiment, sonorització, assimilació, elisió,
paletització, nasalització, alternança vocàlica: elle a dit
/elle l’a dit; moyen / reférendum; net, but, tabac, sens,
plus; second, écho, Renault, suggérer, condamner,
équateur, desquels, exagérer, contresens...
Le e mut i el fonem [ə]: regarde, je ne l’ai pas,
habilement, maintenant, médecin...

- La liaison facultativa: entre els auxiliars être i avoir i el
participi passat que segueix (je suis allé, nous avons La liaison:
aimé), després de dont, fort i toujours.
- La liaison obligatòria: preposició + sintagma nominal
(dans une maison, chez un ami, en avril ); pronom + verb
- La liaison prohibida: després de ils, elles, on en una (nous avons, elle arrive/ elles arrivent, je vous invite);
interrogació tipus inversió (Vont-elles arriver ?); després determinant + nom (un euro, un oeuf, mes amis),
de la conjunció et (un garçon et une fille, un café et un adjectiu + substantiu (mes nouveaux amis, un petit
thé)., entre un substantiu i un adjectiu o un substantiu i avion), després d’adverbis de negació i grau (j’ai
un verb (un chocolat amer, le temps est beau)
beaucoup aimé), va-t-elle; un, deux, trois + substantiu
Encadenament vocàlic o consonàntic o múltiple:
- La liaison facultativa: entre els auxiliars être i avoir i el
Deux ou trois, l’associé accepte, la terre est mouillée, participi passat que segueix (je suis allé, nous avons

Jeanne entre avec une amie, du vin aux herbes, du vin aimé), després de dont, fort i toujours.
en bouteille, tu as eu une idée brillante...
- La liaison prohibida: després de ils, elles, on en una
Pronunciació de -s i -x com [z] (vous arrivez, six interrogació tipus inversió (Vont-elles arriver ?); després
heures); de -d com [t] (un grand homme); i de -f com [v] de la conjunció et (un garçon et une fille, un café et un
(neuf heures); de –c com [g] (second)
thé), entre un substantiu i un adjectiu o un substantiu i
un verb (un chocolat amer, le temps est beau)
L'elisió obligatòria:
- Monosil·làbics (le, la, de, ne, si, de, que, je, me, te, se, Encadenament vocàlic o consonàntic o múltiple:
ce+être).
Deux ou trois, l’associé accepte, la terre est mouillée,
- Casos particulars (au/à l', du/ de l').
Jeanne entre avec une amie, du vin aux herbes, du vin
- Elisió impossible de paraules més usuals (“h aspiré”: en bouteille, tu as eu une idée brillante......
le haut, la haine, le hamburguer, le hanball, le harem, le
haricot, le hasard, la hausse, la hauteur, le héros, la Pronunciació de -s i -x com [z] (vous arrivez, six
hiérarchie, la Hollande, la honte, le huitième)
heures); de -d com [t] (un grand homme); i de -f com [v]
(neuf heures), de –c com [g] (second)
Modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet,
ma/mon, beau/bel…)
L'elisió obligatòria:
- Monosil·làbics (le, la, de, ne, si de, que, je, me, te, se,
Dièresis: haïr, maïs, Noël...
ce+être).
- Casos particulars (au/à l', du/ de l').
El ritme i la síl·laba accentuada:
- Elisió impossible de paraules més usuals (“h aspiré”:
- L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat). le haut, la haine, le hamburguer, le hanball, le harem, le
- La prosòdia sil·làbica.
haricot, le hasard, la hausse, la hauteur, le héros, la
- La desaccentuació de les paraules funcionals (articles, hiérarchie, la Hollande, la honte, le huitième)
pronoms, conjuncions): Le petit cahier d’exercices
cessera d’être en vente au début de l’année.
Modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet,
- Diferencies entre l’accent normal i l’accent ma/mon, beau/bel…)
d’insistència: c’est un livre ennuyeux, c’est un livre
passionnant!
Dièresis: haïr, maïs, Noël...
La frase i l'entonació:
El ritme i la síl·laba accentuada:
- Adequació de la entonació amb l intenció de - L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat).
comunicació
- La prosòdia sil·làbica.
- La desaccentuació de les paraules funcionals (articles,
- Les tres entonacions de la frase: declarativa, pronoms, conjuncions): Le petit cahier d’exercices
interrogativa, exclamativa i/o imperativa.
cessera d’être en vente au début de l’année.
- Diferencies entre l’accent normal i l’accent
- Expressió dels sentiments (Incroyable!), la tristesa, d’insistència: c’est un livre ennuyeux, c’est un livre
(Bof!, Hélas!), l’alegria (C’est super!), la insistència (il est passionnant!
toujours malade), la indignació (Jamais de la vie!), la
satisfacció (c’est extra!, c’est genial!), la ràbia (Ça suffit! La frase i l'entonació:
Zut!), la sorpresa (Non, c’est une blague?), el dubte - Adequació de la entonació amb l intenció de
(Mon oeil! C’est pas vrai!), el suggeriment (À mon avis, comunicació
je ne sais pas, moi...) ...
- Les tres entonacions de la frase: declarativa,
- Les interjeccions més usuals: bah! oh là là! Hein, Ben interrogativa, exclamativa i/o imperativa.
quoi!, Ben alors?
- Expressió dels sentiments (Incroyable!), la tristesa,
(Bof!, Hélas!), l’alegria (C’est super!), la insistència (il est
toujours malade), la indignació (Jamais de la vie!), la
satisfacció (c’est extra!, c’est genial!), la ràbia (Ça suffit!
Zut!), la sorpresa (Non, c’est une blague?), el dubte
(Mon oeil! C’est pas vrai!), el suggeriment (À mon avis,
je ne sais pas, moi...) ...
- Les interjeccions més usuals: bah! oh là là! Hein, Ben
quoi!, Ben alors?
L’accent regional (Nord / Sud de França)

Els accents francòfons més assequibles (Bèlgica,
Luxemburg , Suïssa...)

PRIMERA PART DEL NIVELL INTERMEDI B 2.1
Continguts morfosintàctics primera part del Nivell intermedi B2.1
1.GRAMÀTICA
ORACIÓ
Oració simple
Oració interrogativa amb infinitiu, averbal. Interrogació indirecta.
Oració exclamativa, nominal (Mais quelle horreur!).
Oració exhortativa amb infinitiu (Ne pas parler au conducteur).
Ordre dels elements en cada tipus d'oració: subjecte, predicat, circumstants oracionals.
A la interrogació indirecta i en l'estil indirecte.
El·lipsi d'elements: absència de ne ou pas,
Concordança subjecte - predicat, subjecte - atribut, subjecte - complement predicatiu.
Concordança del verb amb un títol de llibre o pel·lícula ( «Les Trois Mousquetaires» a
eu beaucoup de succès), i amb enumeracions (Paul ou toi répondrez au téléphone).
Verbs impersonals o amb doble construcció i diferències de significat.
Oració passiva. Passiva d'acció i de resultat.
Construcció impersonal (Il a été convenu que)
Frase el·líptica (Et voilà li resultat, À bas els 40 heures!). Interjeccions usuals per a
reaccionar en situacions habituals.
Oració complexa
. Coordinació afirmativa i negativa. Classes de coordinació: copulativa, disjuntiva,
distributiva, adversativa, consecutiva i explicativa.
Subordinació completiva: Consolidació de les estructures treballades. Ús relacionat amb
temps del passat. Diferència d'ús de l'indicatiu i del subjuntiu.
Repetició i transmissió d'informació. Correlació dels temps i canvis en els pronoms i en
els marcadors temporals i espacials. Interrogatives indirectes.
Subordinació adverbial. Enllaços i correlació de temps i modes:
. Causal: amb indicatiu: vu que, Étant Donne que + indicatiu, du Moment que, sous
pretexte que.
. Consecutiva: si bé que, c'est pour · la que, tellement ... que,
. Final: reforç i ampliació d'estructures: de crainte que, de manière à ce que.

. Temporal reforç i ampliació d'estructures per indicar simultaneïtat, anterioritat o
posterioritat amb indicatiu: jusqu'au moment où, comme, au fur et à mesure que,
aussitôt que. Amb infinitiu: avant de, au moment de, après + infinitiu passat, en
attendant de (Les élèves bavardent en attendant de pouvoir entrer dans la salle de
classe). Anterioritat amb subjuntiu: jusqu'à ce que, avant que, en attendant que (Elle lit
en attendant que li repas soit prêt).
. Concessiva i d'oposició: reforç i ampliació d'estructures amb indicatiu (même si, alors
que) i amb subjuntiu (bé que, quoique).
. Condicional o d'hipòtesis. Reforç i ampliació d'estructures amb indicatiu: si, sauf si,
amb subjuntiu: à condition que, à moins que, pourvu que, amb condicional: au ques où.
La condició averbal (... si possible). Formulació d'hipòtesis (mettons que, admettons
que, en supposant que).
. Oracions comparatives: reforç i ampliació d'estructures més ... que, moins ... que, aussi
... que, autant (de) ... que, comme, comme si, de même que, ainsi que (Il est més / moins
/ aussi Têtu que je l'étais à són âge)

GRUP DEL NOM
Aprofundiment en la concordança en gènere i nombre dels adjacents (determinants i
adjectius) amb el nucli (nom, pronom).
Nom
Classes de noms i comportament morfosintàctic: comuns, propis, col·lectius,
comptables i no comptables.
Formació del gènere: femenins irregulars. Ampliació de noms amb significat diferent
segons pertanyin a un gènere o un altre (el / la mémoire), noms que no canvien de forma
en femení o masculí (gosse, partenaire), noms amb femení totalment diferent (parrain /
Marraine) i noms comuns per a els dos sexes (la vedette, li Témoin).
Ampliació de noms que no tenen singular (Retrouvailles, arrhes, fringues) o que no
tenen plural (la solidité, li sud). Casos comuns de plural dels noms compostos (sac à
main, carte postale).
. determinants
Article. Aprofundiment en l'elecció definit / indefinit / partitiu. Ús en frases negatives.
Ús de l'article amb l'expressió ne ... que.
Presència o absència de l'article en determinades expressions lexicalitzades (sud mesuri;
hors Taxes).
Possessius: reforç. Ús del possessiu sense que hi hagi una relació de possessió, per
marcar el caràcter habitual de l'acció (Il a manque són train; Elle a sa migraine), una
apropiació afectiva (Mon vieux).
Demostratius: compatibilitat amb altres determinants. Ús amb les partícules ci et là.

Indefinits: n'importe quel, quelques, tout, autre. Combinació amb altres determinants.
Diferència semàntica de quelques / certains / des (Je n'ai que quelques minutes; Certains
participants sont déjà partis).
Numerals: Numerals compostos. Casos particulars de l'ús de l'ordinal (Le tiers monde).
Fraccions, múltiples i altres formes d'expressar quantitat (1 quart de, 1 tiers de, le triple
de, deux fois plus de, tous les deux jours).
Interrogatius i exclamatius. Combien de i quel.
Complements del nom

Adjectius:
. Consolidació de la concordança de gènere i nombre.
. Posició: valor afectiu o figurat de l'anteposició (Un drôle de type / Un type drôle).
. Graus de l'adjectiu. Reforç. Diferents mecanismes d'expressió del grau amb adverbis o
prefixos (vachement, tellement, hyper).
. Modificadors de l'adjectiu: adverbis o locucions adverbials, grup nominal amb
preposició. . Canvi de preposició segons la construcció de l'oració (Un exercice difficile
à faire / Il est difficile de faire cet exercice).
Pronoms
Personals: consolidació en l'ús de les formes àtones i tòniques, funcions i combinatòria.
Pronoms amb preposició, insistència en les formes i usos que presenten més dificultat.
Reforç de l'ús de il est / c'est + adjectiu en relació amb el registre. Usos d'en e i en
funció del registre. Utilització a expressions lexicalitzades usuals.
Reconeixement de el·lipsis de pronom subjecte en enumeracions i en la llengua oral.
Possessius: reforç. El possessiu en frases fetes (À la Nôtre).
Demostratius: Consolidació de l'ús de les formes simples i compostes. Ocupació de la
partícula là en estil indirecte. Ús de ça, ce per emfatitzar.
Indefinits: nul / n'importe qui / quoi / où / lequel / tel.
Interrogatius i exclamatius.
Pronoms relatius. Consolidació dels usos treballats en els nivells anteriors; formes
compostes.).
GRUP DEL VERB
Concordança del participi en verbs pronominals (Ils se sont adressé la parole; Ils se sont
adressés à la direction; Ils se sont téléphoné). Participi invariable: faire + infinitiu;
laisser + infinitiu i participi amb en. Concordança o no en les expressions: ci-joint, vu.
Conjugacions: consolidació de les formes regulars i irregulars.
Valors temporals i aspectuals dels temps verbals: reforç dels ja practicats i insistència en
els usos rendibles que ofereixen major dificultat.
Indicatiu: consolidació de les maneres d'expressar present, passat i futur:

Subjuntiu: Ús del present i del pretèrit perfecte compost. Usos en oracions subordinades
de relatiu que indiquen eventualitat; en oracions completives per expressar dubte,
opinió, obligació, possibilitat, desig, sentiments; en oracions subordinades
circumstancials lligat a determinades conjuncions subordinants.
Imperatiu: Valors usuals. Imperatius lexicalitzats freqüents.
Infinitivosimple i compost: valors nominals i verbals. Alternança formes conjugades /
infinitiu en oracions subordinades
Formes en -ant: gerundi / participi present. Participi present per expressar causa o
caracterització nominal. Expressió de simultaneïtat, manera, condició i concessió.
Correlació de temps en la transmissió d'informació. Ús del condicional, del condicional
passat i de l'infinitiu per transmetre ordres o consells.
Correlació d'accions i concordança de temps i modes. Correlació en els sistemes de
subordinades condicionals amb si.

ADVERBI I LOCUCIONS ADVERBIALS
Reforç i ampliació de l'expressió de circumstàncies de
. Temps (à jamais, auparavant, autrefois); ús de jamais sense valor negatiu (Si jamais
vous revenez); correlació de les expressions de temps en el discurs indirecte;
. Lloc (là-dedans, là-dessus, à travers, ci-contre);
. Mode (volontiers à propos, exprès). Diferència entre locucions adverbials aparentment
pròximes (tout de suite / de suite). Consolidació de les regles de derivació en -ment.
. Quantitat (environ, davantage, guère).
. Afirmació (soit, si)
. Dubte (Probablement, peut-être)
. Negació (ne ... plus, pas encore, toujours pas / pas toujours, jamais, personne, nulle
part)
. De relació (cependant, toutefois, soit ...)
. De comparacióncon plus, moins, aussi; del superlativo.Oposición de mieux / meilleur.
. Adverbis interrogatius i exclamatius, de lloc, de grau (combien, pourquoi, quand, où)
Lloc de l'adverbi en la frase.

ENLLAÇOS
Conjuncions i locucions conjuntives
Coordinants (per a relacionar paraules i oracions). Consolidació de les treballades en
nivells anteriors: copulatives, disjuntives, distributives, adversatives i explicatives (et,
ou, ni, sinon, or, donc, car). Construccions amb ni.
Subordinants completives i circumstancials. Insistència en els casos que ofereixen més
dificultat.
Ampliació i consolidació dels connectors treballats en els nivells anteriors.
Insistència en els quals poden causar més dificultat (voire, aussi, parell consequent,
pourtant ...)
Preposicions
Usos generals. Règims: adjectius, verbs i adverbis amb preposició.
Insistència en els usos que generen dificultat.
Locucions preposicionals (à cause de, en vue de, histoire de)
De iniciación: fórmulas de saludo (Madame, Monsieur; Salut, les copains), de
presentación (Voici, Je vous présente), de introducción del tema (Ayant lu; Suite à), de
despedida.
Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias. Convenciones de distribución y
organización del texto para esquemas e índices.
Entonación y pausas. La entonación y las pausas como marcadores de unidades
discursivas y de relaciones de sentido.
Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar – responder, ofrecer – aceptar / rehusar y explicar, pedir –
conceder, hacer un cumplido – quitar importancia, pedir – dar.
Deixis
Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación,
teléfono, chat, carta, etc.)
Consolidación de las transformación de deícticos y marcadores en función de las
coordenadas espacio-temporales: diferencias según la situación de enunciación y de
registro (Viens ici demain: elle m'a dit hier de venir ici / elle m'a dit d'y aller le
lendemain).
Cortesía
Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales, uso de fórmulas
(Maître+apellido; Très heureux de vous rencontrer; Ravie de faire votre connaissance).
Atenuación de la presencia del hablante (Dit-on; D’après certains; formas verbales del
condicional; voz pasiva).
Interrogación con inversión.
Expresiones de cortesía para las funciones sociales como dar órdenes, pedir, corregir
(Adressez-vous; Veuillez patienter; Prière de ; Ça vous gêne si; Il s'agit plutôt de).
Ambigüedad ilocutiva (C’est l’heure!para concluir una reunión).
Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas. Parce que!), en el
tono irónico (Il n’est pas bavard !), escéptico (Mon oeil !; Tu parles !).
Tematización y focalización

2. DISCURS
COHESIÓ
Procediments lèxics dins dels camps treballats: sinònims (1 Voleur, 1 cambrioleur),
hiperònims / hipònims (Hébergement: gîte, auberge de jeunesse, chez l'habitant, hotel).
Coherència verbal -temporal i aspectual- en el discurs:
. Reforç i ampliació dels valors desplaçats dels temps verbals. Condicional per
expressar fets no confirmats.
. No respecte de les regles de concordança en el subjuntiu com a cas general en el
francès estàndard (utilització del present i pretèrit perfecte en lloc de l'imperfet i
plusquamperfet: J'aurais aimé qu'il vienne).
ORGANITZACIÓ
Connectors
Sumatius (en outre, de plus, et même), contra-argumentatius (tout de même, néanmoins
or, mais, cependant, quand même), justificatius (en fait, d'ailleurs, après tout),
consecutius (du coup, voilà pourquoi, parell consequent, donc).
De estructuració: ordinadors d'obertura (d'abord, avant tout, premièrement), de
continuació (ensuite, puis, quant à) i de tancament (bref, finalement, pour conclure,
après tout).
De reformulació: explicatius (autrement dit, c'est-à-dire) rectificatius (à vrai dire;
plutôt), de distanciament (en revanche, de toute façon) i recapitulatius (bref, en résumé,
en somme).
Marcadors en funció del text i del registre (reforç i ampliació)
Relleu de la informació compartida i de la informació nova amb recursos gramaticals:
ordre (Tels sont mes projets; C'est quoi ce truc?), Aïllament d'un element (La fumee, je
ne supporte més), reduplicació (J'en ai marre, marre, marre!), amb recursos lèxics
(Voilà quelqu'un à qui je tiens), amb recursos d'entonació i accentuació.
Focalització i intensificació d'un element: ús de demostratius, de pronoms tònics,
l'adverbi biencomo partícula de reforç (C'est bé lui).

3. LÈXIC I SEMÀNTICA
VOCABULARI
Expressions freqüents del francès col·loquial relacionades amb les situacions i temes
treballats.
Formació de paraules
Formació de paraules per derivació (affaiblir, antialcoolique) i per composició (Nonviolence, sans-gêne, pot-au-feu). Derivació a partir d'un sigle (pacser, smicard).
Sufixos: -ade (citronnade), -age (Covoiturage), -aire (oculaire), -ard (banlieusard), -cide
(Homicide), -ée (cuillerée), -eux (luxueux) -erie (causerie), - esse (souplesse), -oir

(arrosoir), -tique (Bureautique), -tude (lassitude), -ure (morsure), -ment per substantius
(agencement) i adverbis
Significat
Camps associatius dels temes treballats (soins médicaux: pilule, seringue, piqûre, plâtre,
entorse).
Paraules de significat obert i substitució per les corresponents precises en el context.
Paraules sinònimes o de significat utilitzat (Comprendre / piger; rafler / piquer / Voler /
dérober).
Paraules antònimes usuals (fou / raisonnable; crispé / détendu; accueillir / rejeter).
Paraules pròximes formalment que solen produir dificultat (voir / voire, fric / flic,
résonner / raisonner).

4. FONÈTICA I ORTOGRAFIA
RECURSOS FÒNICS
Consolidació del reconeixement i de la producció dels fonemes vocàlics i consonàntics.
Insistència en els fonemes que presenten més dificultat: / j / (deuil); / I / - / u / (pour /
pur).
Correspondència entre fonemes i lletres / signes (Sain / saint / sein; vingt / vin / vain).
Diferències en la pronunciació segons la posició en la frase (huit enfants / huit garçons);
del significat (Je (ne) t'aime plus / Je t'aime plus).
Diftongs i hiats (trouer, mais).
Accent d'intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques dins d'un grup fònic.
Accent emfàtic (C'est 1 Incident, non 1 Accident, C'est FFORmidable !; Intéressant? Très intéressant).
Entonació: reforç dels patrons característics per a les funcions comunicatives
treballades.
Correspondència entre les unitats melòdiques i la puntuació (Il a eu són BAC!; Il a eu
són BAC?; Il a eu són BAC).
Grups fònics: accents - atonicitat, entonació i pauses (Il vient demain / Il vient demain
soir; André, va faire ton lit / André va faire ton lit).

ORTOGRAFIA
Consolidació de l'ortografia gramatical i del vocabulari corresponent al nivell.
Insistència en la representació gràfica de fonemes que ofereixen major dificultat: la iod
(éveil, abeille); /] /: (Jongler, pigeon); / K / (Aquarelle, saccharine) i en les grafies amb
diferents pronunciacions: orchestre / chocolat; -um (album, parfum)); c final (tabac /
Bouc / banc).
Abreviatures, sigles i símbols: ortografia i pronunciació (apr.J.-C; Art. 10; BTS; @).

NIVELL INTERMEDI B 2 (segona part nivell B2.2)
Continguts morfosintàctics Nivell INTERMEDI B 2 ( segona part nivell B2.2)
1. GRAMÀTICA
ORACIÓ
Oració simple
Oració interrogativa amb preposició + partícula, amb inversió complexa, amb repetició
de la partícula interrogativa (Qu'est-ce que c'est que le stress?).
Oració exclamativa (Ah! Ce qu'il fait froid!).
Oració desiderativa (Si seulement il pleuvait!).
Ordre dels elements en cada tipus d'oració: subjecte, predicat, circumstants oracionals:
inversió del subjecte amb aussi (J'ai beaucoup de travail. Aussi faudrat- il que je me
dépêche).
El·lipsi d'elements (Pas toucher). Absència de pronom subjecte a les enumeracions, en
missatges breus o anuncis i en frases fetes (Arriverons demain; Peu importe).
Verbs impersonals o amb doble construcció. Diferència d'ús Il / Ce.
Oració passiva. Passiva reflexa (Le studio se loue à la semaine).
Construccions pròpies del llenguatge formal.
Interjeccions usuals per a reaccionar en situacions habituals.

Oració complexa
Coordinació afirmativa i negativa. Ús de ni (ni Pierre ni Marie ne sont venus). Ús de et
amb significat diferent del d'addició (Tu avais accepté et maintenant tu refuses).
Coordinació de subordinades (quand ... et que, parce que ... et que).
Subordinació de relatiu: Consolidació en l'ús de les oracions de relatiu amb o sense
antecedent (Allez où vous voudrez). Correlació de temps i modes. Ús del subjuntiu /
indicatiu en les oracions de relatiu per expressar eventualitat o després determinats
antecedents.
Subordinació de lloc amb où i subordinació concessiva amb où que.
Subordinació completiva: ús relacionat amb temps del passat. Diferència d'ús de
l'indicatiu i del subjuntiu. Construccions amb verbs seguits de preposició.
Interrogatives indirectes: Enllaços i correlació de temps i modes d'oracions introduïdes
per si, par ce que, ce qui.
Subordinació adverbial. Enllaços i correlació de temps i modes:
. Causal: amb indicatiu: d'autant (plus) que, étant donné que + indicatiu, du moment
que, sous pretexte que; amb subjuntiu: ce n'est pas que, non que.
. Consecutiva: si bien que, c'est pour cela que, tellement ... que, tant (de) ... que, si ...
que, à tel point que, de manière que, de (telle) façon que, de sorte que, c'est la raison
pour laquelle + indicatiu, ainsi, aussi + inversió del subjecte.
. Final: reforç i ampliació d'estructures: de crainte que, de manière à ce que.

. Temporal.Refuerzo i ampliació d'estructures per indicar simultaneïtat, anterioritat o
posterioritat amb indicatiu: jusqu'au moment où, comme, au fur et à mesure que,
aussitôt que. Amb infinitiu: avant de, au moment de, après + infinitiu passat).
Anterioritat amb subjuntiu: jusqu'à ce que, avant que. La temporal averbal.
(Venez dès que possible). Subordinació temporal amb valor d'oposició: tandis que,
alors que / pendant que.
. Concessiva i d'oposició: reforç i ampliació d'estructures amb indicatiu i amb subjuntiu.
. Condicional o d'hipòtesis. Reforç i ampliació d'estructures amb indicatiu: si, sauf si,
amb subjuntiu: à condition que, à moins que, pourvu que, amb condicional: au cas où.
La condició averbal (... si possible). Formulació d'hipòtesis (mettons que, admettons
que).
. Comparatives: reforç i ampliació d'estructures. plus ... que, moins ... que, aussi ... que,
autant (de) ... que, comme, comme si, de même que, ainsi que.
GRUP DEL NOM
Funcions sintàctiques del grup del nom. Formes de marcar aquestes funcions.
Insistència de l'absència de preposició en el complement directe de persona.
nom
Classes de noms i comportament morfosintàctic: comuns, propis, col·lectius,
comptables i no comptables.
Formació del gènere: femenins irregulars.
Formació del nombre: excepcions a les regles de formació en el vocabulari d'ús.
Ampliació de noms que no tenen singular (Retrouvailles, arrhes, fringues) o que no
tenen plural (la solidité, le sud). Casos comuns de plural dels noms compostos (sac à
main, carte postale).
Substantivació (le savoir faire, un je ne sais quoi, un rien).
Determinants
Article. Elecció del tipus d'article en funció del sentit o de l'ús (avoir l'air / avoir un air;
une peur bleue / la peur de sa vie).
Presència o absència de l'article en determinades expressions lexicalitzades (hors taxes),
en els titulars (Grève des cheminots). Presència en exclamacions (Le gros problème !, Il
fait un froid!), En dates, a festivitats, al superlatiu, en la interpel·lació (Silence, les
enfants); amb valor distributiu (3 euros le metre) .Ús amb valor possessiu (Il marche les
mains dans les pochés).
Possessius: reforç. Ús del possessiu sense que hi hagi una relació de possessió, per
marcar el caràcter habitual de l'acció.
Demostratius: compatibilitat amb altres determinants. Ús amb les partícules ciet là.
Indefinits: n'importe quel, quelques, tout, autre. Combinació amb altres determinants.
Numerals: Numerals compostos. Expressions freqüents amb els numerals (En deux
mots).
Interrogatius i exclamatius. Combien de i quel.
Complements del nom

Adjectius:
. Consolidació de la concordança de gènere i nombre.
. Femeninos irregulares (rigolo / rigolote). Casos particulares de concordancia (Des
jupes vert bouteille).

Graus de l'adjectiu. Reforç.
. Adjectius que formen una unitat semàntica amb el substantiu (fou rire, jeunes gens).
. Modificadors de l'adjectiu: adverbis o locucions adverbials, grup nominal amb
preposició. . Canvi de preposició segons la construcció de l'oració (Un exercice difficile
à faire / Il est difficile de faire cet exercice).
pronoms
. Personals: consolidació en l'ús de les formes àtones i tòniques, funcions i
combinatòria.
. Pronoms amb preposició, insistència en les formes i usos que presenten més dificultat.
(Penser à eux / y penser; Leur parler / En parler / Parler d'eux; Il est beau, ce garçon /
C'est beau, la mer).
. Reforç de l'ús de il est / c'est + adjectiu en relació amb el registre. Usos en expressions
lexicalitzades usuals (s'y connaître en quelque chose; Je n'en reviens pas).
. Posició dels pronoms personals amb imperatiu, amb formes no personals del verb i en
perífrasis verbals, quan hi ha dos pronoms complement en la frase (Mes cheveux, je
vais me les faire couper) .Pronombres en construccions pronominals i amb verbs
pronominals (Je m 'y plais beaucoup, Laissez-moi lui en parler).
. Possessius: reforç.
. Demostratius: Consolidació de l'ús de les formes simples i compostes. Diferència d'ús
ce / cela. Ce en l'estil indirecte amb valor neutre (Je veux savoir ce à quoi vous pensez).
Utilització en expressions (·cela dit; Ça alors!). Ús de ceci, cela de ça según el registre.
Construccions amb preposició, amb relatiu. (Ceux d'en face; Celui dont je t'ai parlé).
. Indefinits: Ús amb un adjectiu / adverbi complement (Quelqu'un de bien). Variacions
semàntiques en combinacions amb altres determinants (d'autres / des autres / quelques
autres). Ús amb verbs recíprocs ( se parler l'un à l'autre, se consoler l'un l'autre).
. Interrogatius i exclamatius.
. Pronoms relatius. Consolidació dels usos treballats en els nivells anteriors; formes
compostes. Ús del pronom relatiu amb el·lipsis del verb (Il y a cinq candidats, dont trois
garçons).

GRUP DEL VERB
Nucli -verb- i complements. Concordança del verb amb el subjecte i amb el complement
directe quan aquest precedeix al participi passat. Consolidació dels casos vistos en
nivells anteriors. Insistència en la concordança amb el subjecte en subordinades
relatives (C'est moi qui ai répondu).
Concordança del participi en verbs pronominals. Participi invariable: faire + infinitiu;
laisser + infinitiu i participi amb en. Concordança o no en les expressions: ci-joint, vu.
Conjugacions: consolidació de les formes regulars i irregulars.
Indicatiu: consolidació de les maneres d'expressar present, passat i futur:
. Futur compost per marcar l'anterioritat i la probabilitat en el passat (Il aura téléphoné
pendant ton absence).
. Passat: repàs de l'elecció de l'auxiliar en els temps compostos segons el sentit o la
construcció.
. Préterit imperfecte: reforç i ampliació per expressar consell o suggeriment.
. Pretèrit plusquamperfecte per a expressar irrealitat i penediment (Si j'avais seu ...).
. Reconeixement de les formes més freqüents del pretèrit perfecte simple en textos
narratius escrits.
. Condicional: per expressar fets no confirmats o per donar consells; futur en el passat
en estil indirecte. Condicional passat per expressar retret o penediment.
Subjuntiu: repàs de l'ús del present i del pretèrit perfecte compost. Usos en oracions
subordinades de relatiu que indiquen eventualitat; en oracions completives per expressar
dubte, opinió, obligació, possibilitat, desig, sentiments; en oracions subordinades
circumstancials lligat a determinades conjuncions subordinants.
Imperatiu: repàs dels valors usuals.
Infinitiu simple i compost: valors nominals i verbals. Expressió de la concessió amb la
locució verbal avoir beau + infinitiu.
Formes en -ant: gerundi / participi present. Participi present per expressar causa o
caracterització nominal. Ús del gerundi per expressar simultaneïtat, manera, condició i
concessió.
Participi passat: Consolidació de les formes irregulars. Ús en oracions de participi (Une
fois arrivées ...).
Veu activa, passiva i reflecteix. Passiva en perífrasis (vient d'être inauguré). Ampliació
de verbs pronominals amb sentit passiu + infinitiu: es faire, es voir, es laisser, s'entendre
(Il va se faire virer; Il s'est laissé emporter).
Verbs que canvien de significat amb forma no pronominal o pronominal (passer / se
passer; douter / se douter).
Correlació de temps en la transmissió d'informació. Ús del condicional, del condicional
passat i de l'infinitiu per transmetre ordres o consells.
Correlació d'accions i concordança de temps i modes. Correlació en els sistemes de
subordinades condicionals amb si. Ús dels temps segons les relacions temporals entre
les accions (simultaneïtat, anterioritat i posterioritat).

ADVERBI I LOCUCIONS ADVERBIALS
Reforç i ampliació de l'expressió de circumstàncies de:
. Temps (désormais, par la suite, autrefois, jadis); correlació de les expressions de temps
en el discurs indirecte (en ce moment / à ce moment-là);
. Lloc (ailleurs, en arrière, là-dedans, là-dessus);
. Mode (à tort, vachement, carrément). Diferència entre locucions adverbials
aparentment pròximes (tout à coup / tout d'un coup). Consolidació de les regles de
derivació en -ment.
. Quantitat. Diferència d'ús entre Tant, autant, tellement, si, aussi. Locucions que
marquen progressió (de mieux en mieux, de moins en moins; plus ... plus, d'autant plus
que).
. Afirmació (Certes, volontiers, sans doute),
. Dubte (sans doute, sans aucun doute)
. Negació Combinacions amb plus i amb du tout (plus personne, plus rien, plus jamais,
rien du tout). Reconeixement de ne sense valor negatiu d'acord amb el registre (Partez
avant qu'elle n'arrive).
. De relació (néanmoins, toutefois, soit ...)
Gradació de l'adverbi mitjançant un altre adverbi (tout près; plutôt froid). Reforç de la
comparació amb plus, moins, aussi; del superlatiu (le plus vite possible). Oposició de
mieux (adverbi) / meilleur (adjectiu).
Adverbis interrogatius i exclamatius, de lloc, de grau (combien, pourquoi, quand, où ....)
Insistència en la diferència d'ús entre comment / comme.
Lloc de l'adverbi en la frase (Il l'a déjà vu).
Ús d'altres categories gramaticals amb valor adverbial (Chanter faux, sentir bon).

ENLLAÇOS
Conjuncions i locucions conjuntives
Coordinants (per a relacionar paraules i oracions). Consolidació de les treballades en
nivells anteriors: copulatives, disjuntives, distributives, adversatives i explicatives (et,
ou, ni, sinon, or, donc, car). Construccions amb ni.
Subordinants completives i circumstancials. Insistència en els casos que ofereixen més
dificultat (dès que, depuis que, de crainte que, en attendant que, pourvu que, tandis que).
Ampliació i consolidació dels connectors treballats en els nivells anteriors.
Insistència en els quals poden causar més dificultat (voire, aussi, par conséquent,
pourtant ...)
preposicions

Usos generals. Règims: adjectius, verbs i adverbis amb preposició. Verbs transitius
indirectes.
Canvis de significat segons la preposició (profiter à /profiter de, tenir à / tenir de).
Insistència en els usos que generen dificultat.
Locucions preposicionals (lors de, en dépit de, histoire de, à l'égard de).
Repetició o no de la preposició per exigència gramatical o per insistència (Réponds-moi
seulement par oui ou par non; Je n'irai ni chez l'un ni chez l'autre) i variació de
significat.
Absència o presència en les construccions nominals (Assurance tous risques; Mise au
point, Vente aux enchères).
2. DISCURS
COHESIÓ
Manteniment del tema:
. Procediments gramaticals de coreferència: pronoms i adverbis o expressions amb valor
anafòric.
. Valor anafòric dels possessius i demostratius.
Elecció d'indicatiu o subjuntiu en les oracions subordinades de relatiu per expressar
eventualitat o després superlatiu i després le seul, l'unique, le premier, le dernier,
personne, aucun.
No respecte de les regles de concordança en el subjuntiu com a cas general en el francès
estàndard.
Transformacions requerides pel canvi de la situació temporal de l'acció en el discurs
diferit (Il prétendait que je l'insultais / que je l'avais insulté).

ORGANITZACIÓ
Connectors.
. Repàs dels connectors sumatius (en outre, de plus, et même), contra-argumentatius
(tout de même, néanmoins or, mais, cependant, quand même), justificatius (en fait,
d'ailleurs, après tout), consecutius ( du coup, voilà pourquoi, par conséquent, donc).
. Repàs dels connectors d'estructuració: ordinadors d'obertura (d'abord, avant tout,
premièrement), de continuació (ensuite, puis, quant à) i de tancament (bref, finalement,
pour conclure, après tout), comentadors i digresores ( · cela dit, d'ailleurs, au fait, par
ailleurs).
. Repàs dels connectors de reformulació: explicatius (autrement dit, c'est-à-dire)
rectificatius (à vrai dire; plutôt), de distanciament (en revanche, de toute façon) i
recapitulatius (bref, en résumé, en somme) .
Marcadors en funció del text i del registre (reforç i ampliació del que s'ha estudiat en el
curs anterior):

D'iniciació: fórmules de salutació, de presentació, d'introducció del tema (Nous allons
aborder la question sous trois aspects; ayant lu; suite à), de comiat: fórmules de comiat
de la correspondència formal i informal (Dans l'attente de vous lire; Avec toute mon
affection; À plus).
. Puntuació i paràgrafs. Atenció a l'ocupació dels signes de puntuació com a marcadors
del discurs.
. Entonació i pauses. L'entonació i les pauses com a marcadors d'unitats discursives i de
relacions de sentit.
. Elements propis de la conversa (en diferents registres i actituds).

. Formes d'assenyalament en les diferents situacions d'enunciació i en el discurs diferit
així com en el relat: ús en cada cas dels pronoms, demostratius i expressions de temps i
espai.
cortesia
. Repàs de formes de tractament d'ús freqüent: persones gramaticals, ús de fórmules
(Maître + nom; Très heureux de vous rencontrer).
. Temps verbals matisadors: imperatiu, imperfecte, condicional, futur, construcció
passiva (Faites-moi le plaisir de; Il semblerait que; Veuillez vous asseoir).
. Interrogació amb inversió.
. Repàs d'expressions de cortesia per a les funcions socials com donar ordres, demanar,
corregir (Adressez-vous; Veuillez patienter; Prière de; Ça vous gêne si; Il s'agit plutôt
de).
Sentits implícits d'expressions usuals en diferents situacions de comunicació (tiens, je
n'ai pas de stylo; On s'écoute? En lloc de Taisez-vous!; Alors là, félicitations! Per
mostrar descontentament.
. Ambigüitat il·locutiva (C'est l'heure! Per concloure una reunió).
.Sentidos implícits en les respostes massa breus en to irònic (Il n'est pas bavard!),
Escèptic (Mon oeil!; Tu parles!).
Reconeixement de l'ordre normal o no marcat dels elements en l'oració: temarema
(informació coneguda - informació nova).
El·lipsi de la informació compartida (Il faut faire avec).
Relleu de la informació compartida i de la informació nova amb recursos gramaticals:
ordre (Sont reçus els candidats suivants; C'est quoi ce truc?), Aïllament d'un element
(La fumée, je ne supporte plus; C'est chez toi qu 'on passera la nuit), amb recursos lèxics
(Vivement dimanche!), amb recursos d'entonació i accentuació.
Focalització i intensificació d'un element: l'exclamació (Ce qu'il mange !; Si seulement
il arrêtait ce bruit!), Les enumeracions (On pouvait y voir du bleu, du rouge, du jaune),

repeticions (C'est dur- dur), ús de lèxic amb tret més intens (C'est nul! C'est exquis!),
del grau superlatiu, d'afixos. Construccions (ce dont ..., c'est; c'est +
complement + que ; c’est ce qui; c’est ce que: C’est grâce au français qu’on s’est
compris).
Canvis de significat dels verbs en funció del complement o de la preposició (Elle tient
le livre à la main; Ce livre, elle le tient de sa grand-mère; Ce livre, elle y tient). Paraules
amb diferent sentit segons el gènere (un / une livre, un / une mode).
Paraules pròximes formalment que solen produir dificultat (voir / voire, Fric / flic,
résonner / raisonner).
Falsos amics i interferències lèxiques freqüents amb la llengua materna o altres segones
llengües (se porter / se conduire, notice / nouvelle, se reposer / rester).
Reconeixement de recursos del llenguatge: metàfores i construccions de sentit figurat
freqüents en la llengua (laver són linge sale en famílle, sauter du coq à l'âne, faire la
tête). Metonímies (les blouses blanches, les cols blancs, l'Hexagone).
3. LÈXIC I SEMÀNTICA
VOCABULARI
Varietat d'expressions per a complir les funcions que es treballen en diferents situacions
formals i informals.
Vocabulari ampli de les situacions i temes treballats; variants (formal - informal)
estàndard i registres familiars o professionals (virer, mettre à la porte, renvoyer,
licencier).
Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades, "col·locacions" usuals (avoir beau,
ça se pourrait, faire le point, rire jaune, gentil comme tout).
Expressions freqüents del francès col·loquial relacionades amb les situacions i temes
treballats. Reconeixement de paraules malsonants freqüents. Expressions idiomàtiques
usuals.
Formació de paraules
Derivació a partir d'un sigle (pacser, smicard).
Prefixos: a- (Acéphale), bien- / bene- (bienfaisance, Bénédiction), co- i les seves
variants ortogràfiques (coassocié, comporter, colocataire), contre- (contredire), dé- i les
seves variants ortogràfiques (décharger, disparaître) , e-i les seves variants ortogràfiques
(écrémer, effeuiller, exporter), en- (encadrer), en- / inter- (entrepôt, interposer), in- i les
seves variants ortogràfiques (irréel, inabouti, illisible, immaculé), mal- (malhonnête),
mè- (mécontent), re- i les seves variants ortogràfiques (refaire, réélection, rhabiller,
rafraîchi).
Diminutius i augmentatius. Prefixos (hypoglycémie, ultrason, archiduc, minivacances).
Sufixos (richissime, propret). Afegint un adjectiu de grau (un maigre resultat, un petit
café).
Famílies de paraules.
Paraules que poden pertànyer a més d'una categoria gramatical (le peuple Franc, un
homme franc, ça coûtait un franc, un vers de Rimbaud, je vais vers toi, des vers de
terre).
Onomatopeies. (Chut, bah).
Sigles d'ús (ULM, ASSEDIC).

Apòcopes (apéro, ordi, écolo).
Significat
Reconeixement dels trets lèxics i definició de paraules.
Camps associatius dels temes treballats.
Paraules sinònimes. Hiperònims / hipònims de vocabulari d'ús (voyage / excursion /
randonnée / circuit / balade).
Paraules antònimes usuals (fou / raisonnable; Crispé / détendu; accueillir / rejeter).
Polisèmia i doble sentit en paraules d'ús i distinció pel context (toucher; essence; Quel
est son nom, déjà? / Je l'ai déjà fait / J'aime bien ton appartement, déjà il est déjà bien
situé, puis ...).
4. FONÈTICA I ORTOGRAFIA
RECURSOS FÒNICS
Consolidació del reconeixement i de la producció dels fonemes vocàlics i consonàntics.
Insistència en els fonemes que presenten més dificultat: / z / - / s /, vocal nasal / no
nasal, x en diferents posicions (examen, texte, dix), pronunciació de numerals (vingt,
huit, six, cent un).
Reconeixement de les variants més excel·lents de realització dels fonemes.
Pronunciació o no de «e caduc».
Reconeixement de la relaxació articulatòria en llenguatge familiar i col·loquial:
simplificació de diftongs (Benen en lloc de bien); desaparició d'un o diversos fonemes
interiors (çuilà / celui-là; j'suis); elisió de la teva i de les finals -s o -t (T'aimes?; Ces
faits donn'à réfléchir / Ces faits donnent à réfléchir).
Correspondència entre fonemes i lletres / signes (Sain / saint / sein; vingt / vin / vain).
Accent d'intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques dins d'un grup fònic.
Entonació: reforç dels patrons característics per a les funcions comunicatives
treballades. Usos diferenciats segons el registre.
Grups fònics: accents
Atonicidad, entonació i pauses. Correspondència entre la distribució de pauses i
l'estructura sintàctica i informativa (Il travaille si bien qu'il a réussi / Il travaille, si bien
qu'il a réussi); en les frases incises (prends la valise, la noire, qui est sous le lit); pauses
davant de les relatives explicatives (Les enfants, qui étaient fatigués, se sont reposés /
Les enfants qui étaient fatigués se sont reposés), per focalitzar un element (Elle est jolie,
ta montre; Eux, ils viendront demain).
"Liaison" obligatòria. Absència de "liaison". "Liaison" facultativa i la seva relació amb
el registre (conversa familiar: Je vais / aller / aussi voir des films / anciens, qui ne sont
pas / amusants; conversa formal: Je vaisaller / aussi voir des filmsanciens / qui ne sont
pasamusants). Transformacions fonètiques en la liaison (quand on arrivera).
ORTOGRAFIA
Consolidació de l'ortografia gramatical i del vocabulari corresponent al nivell.

Desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge autònom
En el Nivell Avançat, els aprenents han d’estar capacitats i rebre la motivació necessària
per desenvolupar les actituds i coneixements per a adquirir un grau superior d’autonomia
en l’aprenentatge.
"Aprendre a aprendre" és una fórmula que s’ha d’incorporar a aquest nivell , no de forma
opcional, sinó com un aspecte essencial, com una finalitat prioritari per a assolir els
objectius establerts.
Els alumnes han de prendre part en la lluita que suposa comunicar-se amb els recursos i
estratègies al seu abast, arriscant-se a cometre errors, acceptant ajuda d’altres
interlocutors més experts i aprenent de l’experiència.
Els aprenents hauran de intentar trobar oportunitats per experimentar aquest tipus
d’intercanvis que comporten el tracte amb parlants natius així com altres oportunitats que
ofereixen els medis de comunicació i el material imprès.
L’objectiu "aprendre a aprendre" s’haurà d’adaptar als diferents estils d’aprenentatge i
tendra relació amb els següents aspectes:
1. Necessitats i objectius: els aprenentes hauran d’adonar-se de les seves necessitats
comunicatives i els objectius a assolir referents a aquestes necessitats.
2. Procés d’aprenentatge: els aprenents hauran de estar famililiaritzats amb les
diferències entre habilitats productives i receptives i distingir entre els diferents
graus

3. d’habilitat; hauran de saber obtenir la informació requerida utilitzant diverses
fonts; hauran de conèixer varis mètodes d’adquisició de vocabulari, i adonar-se
de la importància que té l’exposició a la llengua objecte d’estudi. També hauran
de saber posar en pràctica les estratègies al seu abast per tractar els textos que
contenguin elements desconeguts.
4. Experiència directa de la llengua: els aprenents hauran d’observar el llenguatge utilitzat
per parlants més experts, intentaran memoritzar paraules i expressions en contexts
determinats, intentaran utilitzar les estructures i lèxic aprés, hauran d’adonar-se’n de si
aquestes expressions són o no acceptades per part dels interlocutors i utilitzar estratègies
de compensació i reparació adients, fent servir els nous aspectes de la llengua que
aprenguin dels seus interlocutors.
5.Avaluació: els aprenents hauran de monitoritzar el propi progrés per tal de planificar
els seu procés d’aprenentatge. Aquest objectiu implica que l’alumnat se n’adoni de les
seves necessitats i els professors i les persones que organitzen els cursos els han d’oferir
assistència en aquests aspectes.

El paper de les tasques Proposem els següents tipus de tasques per al Nivell B2

TIPUS DE TASQUES
Fer llistats
(Elaborar llistes o mapes mentals)

Ordenar i classificar
(Ordenar dades segons criteris específics).

Comparar
(Buscar semblances i diferències)

EXEMPLES
• Llistat d’accio que es den dur a terme a
una ciutat per tal de prevenir la violència,
• Llistat de característiques personals que es
requereixen per ser un bon polític.

• Organitzar segons criteris preferents
una sèrie de preguntes o comentaris per tal
d’organitzar un debat.
• Ordenar ítems amb l’objectiu de fer
una presentació.
• Elaborar formes diferents d’acabar una
narrativa oberta i comparar resultats.
• Establir les diferències i semblances entre
dos reportatges de dues cadenes de TV
que contenen la mateixa notícia..
• Contrastar conclusions i opinions sobre la
mateixa pel·lícula.

Solucionar problemes
(Utilitzar la capacitat intel·lectual i de
raonament).

• Decidir maneres en que es podria
organitzar l’ajuda a països del tercer món.
• Elaborar un informe sobre pàgines web
útils per a l’aprenentatge d’un idioma.
• Intentar endevinar l’argument d’un llibre a
través de la portada.

• Explicar a la classe una experiència
memorable que inclogui detalls vertaders i
(Parlar lliurement sobre un mateix i les
falsos. Els alumnes han de determinar la
experiències amb altres i posar en pràctica
verosimilitud del que s’ha dit i raonar les
les activitats socials).
conclusions.
• Parlar de experiències del passat que no
han estat positives i compartir les amb
altres persones intentant arribar a
conclusions comuns.
Compartir experiències

Tasques creatives
(Organitzar projectes que inclouen feines en
grups d’alumnes per assolir un treball
creatiu).

• Predir situacions en les quals es poden
trobar les persones que sol·liciten una
feina.
• Relatar detalladament els interessos
professionals i intentar persuadir els altres
sobre els aspectes positius de la
pròpia professió o la que desitjarien
exercir en un futur. Produir i
col.laborar amb una revista de l’escola
• Dissenyar un producte nou i buscar formes
de presentar-lo al mercat internacional

Consideracions generals sobre la lectura en aquest nivell
En el Nivell Avançat la gamma de textos que l’alumnat haurà de ser capaç de llegir així
com ell nivell de comprensió dels mateixos haurà ampliar-se notablement. Els alumnes
hauran de entendre detalladament la majoria de textos dirigits al públic en general i ser
capaços de entendre el sentit general, els detall rellevants i d’identificar la intenció
comunicativa de l’autor. Hauran de poder distingir entre:
1. Els textos escrits amb l’objectiu d’oferir informació sobre fets concrets, com ara
notícies, entrevistes periodístiques o informacions de tipus oficial o general.
2. Els textos que pretenen tenir influència sobre el lector i que esperen unacapacitat
de reacció, com ara comprar un producte, formar-se una opinió, desenvolupar un
punt de vista, compartir emocions o votar un partit polític, entre d’altres.

3. Els textos que tenen la intenció primària de divertir o entretenir als lectors.
La comprensió dels textos requereix també una certa familiaritat amb la cultura de la
llengua objecte d’estudi, donat que molts d’aquests escrit s’adrecen a parlants nadius. A
més, per tal que l’alumnat els comprengui es necessita un nivell alt de desenvolupament
personal cognitiu i afectiu així com un “coneixement del món” suficientment sòlid i un
bagatge cultural addicional en la primera llengua. També s’ha de tenir en compte que els
aprenents no es poden enfrontar-se a textos que no serien capaç de comprendre encara
que fossin traduïts a la seva primera llengua. Es també un requisit indispensable que els
documents utilitzats en aquest nivell presentin una estructura ben organitzada.
En aquesta etapa, els textos a tractar ja inclouen ja totes les estructures gramaticals de la
nova llengua, això no obstant, l’utilització complexa de frases concatenades i l’excessiva
presència de subordinades o estructures que presenten un grau massa alt de complexitat i
que encara poden produir confusió.
També cal remarcar que els alumnes d’aquest nivell avançat haurien de ser capaços de
desenvolupar la capacitat de “ apreciació literària”, es a dir l’habilitat per entendre i
inclús avaluar productes literaris. El domini de la llengua ha de capacitar els aprenents
per llegir i gaudir d’històries, novel·les i poemes. Encara que no s’esmenti com un
objectiu principal, aquesta habilitat pot constituir un estímul per als aprenents. De la
mateixa manera el fet de memoritzar alguns fragments o poemes Pot servir per a potenciar
l’aprenentatge
Pel que fa al lèxic,s’espera que en aquest estatge les estratègies de compensació de les
que disposa l’alumnat juntament amb l’ús d’altres recursos permeti als aprenents tractar
una àmplia varietat de textos escrits.

AVALUACIÓ
Principis generals
El fet d’incloure l’avaluació dins la programació suposa el reconeixement de la
importància de disposar de mecanismes i procediments que permetin una valoració
ajustada als plantejaments i activitats planificades amb anterioritat.
Segons Weiss (1972) “l’avaluació és una recollida sistemàtica d’informacions amb el
propòsit de prendre decisions”.
Perquè aquestes decisions siguin correctes, les dades o informació en les quals es basen
han de ser de qualitat, fiables i rellevants, especialment quan aquestes decisions són d’una
importància decisiva per als subjectes implicats, com succeeix amb les proves de
certificat, enfront d’altres situacions en les quals aquestes decisions poden tenir
conseqüències de menor abast.
La informació que proporciona l’avaluació ha de ser útil
a l’alumne/a, per tal que aprengui a analitzar i a reflexionar sobre el seu procés
d’aprenentatge,
al/a la professor/a, per tal que investigui i millori la seva tasca docent, no només la
programació i l’actuació docent dins l’aula, sinó també el procés d’aprenentatge de
l’alumne/a.
El concepte d’avaluació és per tant un concepte dinàmic amb possibilitats d’ésser
modificat i que permet reconduir, enriquir i completar el desenvolupament de qualsevol
procés d’aprenentatge.
6.2. Formes d’avaluació
Avaluació de caràcter continu
Per avaluació contínua entenem l’observació sistemàtica del procés d’aprenentatge. Es
pretén descriure i interpretar, més que mesurar o classificar. Per tal que l’avaluació sigui
contínua és convenient:
a) Diversificar els instruments d’avaluació, amb la finalitat d’interpretar i valorar des
de diferents punts de vista el procés d’aprenentatge.
b) Fer públics els criteris, segons els quals s’utilitzen aquests instruments
d’avaluació. L’alumne/a ha de saber què, com i amb quins criteris serà avaluat.
c) Aplicar uns recursos i una avaluació que siguin coherents amb la metodologia que
es durà a terme a classe.
d) Incorporar en ella el punt de vista de l’alumne/a. El/la professor/a inclourà dins
les activitats d’ensenyança-aprenentatge activitats d’autoavaluació, amb la
finalitat que l’alumne/a aprengui i s’habituï a controlar el seu propi procés
d’aprenentatge, així com també per tal que aprengui a organitzar el seu propi
treball i a buscar els recursos que li siguin necessaris

e) L’avaluació serà global, referida al conjunt de capacitats expressades dins els
objectius generals i els objectius específics de cada un dels cursos.
Fases de l’avaluació contínua
Com a procés continu, l’avaluació
parteix d’una avaluació inicial o diagnòstica que ens ajuda a determinar la situació
de partida de l’alumne/a, la qual cosa ens permet adequar el procés d’ensenyançaaprenentatge a la realitat i a les possibilitats de l’alumne/a,
contínua, al llarg del procés d’ensenyança-aprenentatge, per mitjà d’una avaluació
formativa i orientadora que ens permet observar i valorar els progressos i canvis de
l’alumne/a, així com també ajustar i adequar les programacions i metodologia,
concloure amb una avaluació sumatòria que ens donarà informació sobre les
capacitats adquirides per l’alumne/a a l’acabament del curs.
6.3. Tipus de proves
TIPUS

OBJECTIU

DECISIONS

CANDIDATS

RESPONSABLE

CLASSIFICACIÓ

Determinar el
nivell de
coneixement en
la L2.

Distribuir els
Aspirants a
candidats per
alumnes oficials
nivells abans del
començament del
curs.

Departament /
Xarxa d’escoles

DIAGNÒSTIC

Detectar punts
febles en els
quals l’alumne
necessita reforç.

Adoptar mesures Alumnat oficial
de reforç en àrees individual.
puntuals de
l’aprenentatge.

Professorat /
Alumnat

Adequar el ritme Grup individual
i caràcter de les
d’alumnat oficial.
activitats
d’ensenyament a
un grup
determinat.

Professorat /
alumnat
Requereixen
coordinació per
part del
departament.

Contempla
l’autodiagnòstic.
PROGRÉS

Comprovar el
que els estudiants
han après fins al
moment en què
s’administra la
prova.

Establir
estructura
similar de
proves.
APROFITAMENT

Comprovar el
Permetre l’accés
que els estudiants al curs següent.
han après fins al
final de curs.

Grup d’alumnat Departament
oficial per cursos.

CERTIFICACIÓ

6.4.

Valorar el nivell
de competència
comunicativa
lingüística
general.

Certificar el
nivell de
competència
comunicativa
lingüística
general.

Alumnat oficial
en finalitzar els
estudis de cicle i
alumnat lliure o
extern.

Xarxa d’Escoles

Desenvolupament del procés d’avaluació

Per a finalitzar l’avaluació, els professors elegiran els instruments que considerin més
oportuns (observació sistemàtica, anàlisi de les produccions de l’alumnat, proves
específiques, qüestionaris, entrevistes...) Així i tot, sempre es realitzaran proves
objectives escrites i/o orals, normalment en acabar cada trimestre i que s’anunciaran amb
la deguda antelació.
Els alumnes oficials de Basic 1, Intermedi 1 i 4t podran superar el curs per avaluació
contínua, sempre que hagin assistit de manera regular a classe (70% mínim) i participat
en les diferents tasques objectives que el/la professor/a hagi establert al llarg del curs per
a valorar la progressió de l’alumne/a en l’aprenentatge de la llengua. En el cas de no
aprovar per avaluació contínua, l’alumne/a podrà presentar-se a la prova global de
recuperació de juny i setembre. El mínim exigit per superar la prova és d’un 60% per cada
una de les parts.
Els alumnes que després de la tercera avaluació han de fer l’examen final de juny, només
faran l’examen de les parts de la tercera avaluació que no hagin aprovat.
Tots els alumnes poden presentar-se l’examen oral encara que tinguin alguna part escrita
suspesa. La nota de les parts aprovades pel juny se’ls mantindrà fins la convocatòria de
setembre.
La nota final donarà informació sobre les capacitats adquirides per l’alumne a
l’acabament del curs. Es tendran en compte les notes de les altres avaluacions pero
sempre que donin constància d’una progressió cap a l’assoliment dels objectius
finals.
Tot i així, al final del nivell bàsic, del nivell intermedi i del cicle superior, i segon la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig , de Educació, article 6, independentment de què el
professor valori de manera contínua el procés d’aprenentatge de la llengua per part de
l’alumne/a, és necessari la realització d’una prova final global que reflecteixi d’una
manera objectiva el grau de competència lingüística assolit per l’alumne/a al final de cada
nivell o cicle respectivament i per tal de’obtenir el certificat oficial de cada un del nivells
en que s’organitzen els ensenyaments d’idiomes
Les normes i criteris per a l’avaluació, el tipus de proves i l’estructura de les mateixes,
han estat aprovades unànimement per tots els professors del Departament d’alemany de
l’EOI de Palma de Mallorca. Aquests adoptaran les decisions pertinents pel que fa a les

tècniques i instruments d’avaluació que considerin més adients i participaran
conjuntament en el disseny i la correcció de les proves.
Malgrat això, en el cas dels idiomes que s’imparteixen en totes les Escoles Oficials
d’Idiomes de les Balears, per a l’obtenció de la certificació dels nivell corresponents,
segons resolució dictada pel Director General de Planificació i Centres amb data 11 de
setembre de 2000, l’alumnat oficial i lliure haurà de superar una prova unificada
elaborada per una comissió nomenada per la Conselleria d’Educació i Cultura d’entre els
professors de las diferents Escolas d’Idiomes de les Illes Balears.

Proves de certificació nivell Intermedi B2
Calendari
Les proves unificades per als alumnes oficials i lliures es realitzaran en dues
convocatòries, una al mes de juny i l’altra al mes de setembre, segons calendari facilitat
pel Cap d’Estudis i una vegada hagi estat aprovat per Conselleria.
Principis generals. Normativa
Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig
Reial decret 1/2019 d’11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener)
Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre)
Definició de nivell
Els ensenyaments de nivell intermedi B2 tenen com a referència el nivell B2 del
Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Capaciten l'aprenent per utilitzar de manera autònoma l'idioma, receptivament i
productivament, tant oralment com per escrit, així com per mediar entre usuaris de
diferents llengües.
L'aprenent ha de ser capaç d'actuar de manera independent i amb eficàcia en
contextos en què s'utilitza l'idioma per desenvolupar relacions socials i personals,
dur a terme estudis preterciaris i treballar en entorns ocupacionals que requereixin
cooperació i negociació sobre assumptes que hi siguin habituals.
Caldrà adquirir les competències que assegurin prou fluïdesa i naturalitat perquè la
comunicació es dugui a terme sense esforç, tant en les situacions habituals com en
d'altres de més específiques o de més complexitat i sobre aspectes tant concrets
com abstractes de temes generals o del propi interès o camp d'especialització.
Això implica el control d'un llenguatge estàndard, en una varietat de registres, estils
i accents, que contengui estructures complexes i variades i un repertori lèxic que
inclogui expressions idiomàtiques d'àmbit general i ús freqüent i que permeti
apreciar i expressar matisos de significat.

Continguts

Són els que es descriuen per al nivell intermedi B2, per a tots els idiomes,
al Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació,
l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials
d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referits de
manera general a les competències sociocultural, sociolingüística,
funcional, estratègica, discursiva, lèxica i intercultural, i els específics per
a cada idioma de les competències morfosintàcta ortotipogràfica i
foneticofonològica.
Estructura i descripció de la prova
a) Comprensió de textos orals (CTO)
b) Comprensió de textos escrits (CTE)
c) Producció i coproducció de textos escrits i

Mediació escrita (PCTE i ME)
d) Producció i coproducció de textos orals
i Mediació oral (PCTO i MO)

2

Durada de la prova
PARTS
Comprensió de textos orals
Comprensió de textos escrits
Producció i coproducció de textos escrits
Mediació escrita
Total part escrita

Producció i coproducció de textos orals
Mediació oral
Total part oral

TOTAL global (aprox.)

DURADA aproximada
40 min
75 min
60 min
40 min
215’ (3h 35 min)
12 min (màxim)
12 min (màxim)
20’-24’
4 hores

Les proves de comprensió de textos orals, comprensió de textos
escrits, producció i coproducció de textos escrits i de mediació
escrita s’administraran en una única sessió en les dates i l’horari
que s’indiquen en el calendari d’exàmens establert en Resolució
de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
La prova de producció i coproducció de textos orals i mediació
oral s’administrarà en les dates i l’horari que cada EOI estableixi
per a cadascun dels respectius departaments didàctics d’idiomes.
Característiques de les parts de la prova
PART ESCRITA

a)

COMPRENSIÓ

DE

TEXTOS

ORALS

Objectius
generals

Objectius
específics

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts
principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds,
tant explícites com implícites, dels parlants en textos orals:
complexos; sobre temes tant concrets com abstractes;
entorn d'assumptes o temes generals, relativament coneguts o
d'actualitat, o del propi camp d'especialització o d'interès;
en una varietat estàndard no gaire idiomàtica; articulats a
velocitat normal; transmesos a través de qualsevol canal; fins
i tot en condicions d'audició que no siguin bones.

a) Comprendre declaracions i missatges, anuncis, avisos i
instruccions detallats, transmesos en viu o per mitjans
tècnics.
b) Comprendre amb detall i amb independència del canal el
que es diu en transaccions i gestions de caràcter més o
menys habitual, fins i tot amb renou de fons, sempre que es
pugui demanar confirmació.
c) Comprendre, amb el suport d'imatges (esquemes, gràfics,
fotografies, vídeos, etc.) presentacions, xerrades, discursos i
altres presentacions públiques, acadèmiques o professionals
extensos i lingüísticament complexos, si estan ben
estructurats i tenen marcadors que en guien la comprensió.
d) Comprendre el contingut i les implicacions generals de
converses i discussions informals relativament extenses i
animades i captar-hi matisos com ara la ironia si estan
indicats amb marcadors explícits, sempre que l'argumentació
sigui clara.
e) Comprendre amb detall els arguments principals, les
actituds i les idees que destaquen els interlocutors en
converses i discussions formals sobre procediments, línies
d'actuació i altres assumptes.
f) Comprendre documentals, notícies i reportatges
d'actualitat, entrevistes, debats, espectacles teatrals i
pel·lícules amb un llenguatge clarament articulat i identificarhi el to del qui hi intervé.

Nombre de textos i tasques
2-3 textos, 3 tasques
15-20 ítems repartits entre les diferents tasques

Tipologia dels textos

Ente altres:
- entrevistes
- conferències, xerrades
- reportatges i noticiaris
- extractes de documentals
- anuncis publicitaris
- programes de radio i televisius
- comentaris esportius
- presentacions
- debats
- converses de caràcter formal i informal

1. Comprensió global
2. Comprensió de la informació principal i secundària.

3.Comprensió detallada, d’informacions concretes
Tasques, entre altres, de:
Triar entre opcions múltiples
Omplir espais en blanc amb informació concreta
Respondre preguntes de V/F)
Relacionar ítems amb l’opció corresponent
Preguntes breus de resposta única

Extensió dels textos
Duració total de 10 min
La durada de cadascun dels àudios no hauria de ser superior a 4 minuts
Els textos s’escolten 2 vegades

Puntuació
20 punts

COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS
XTPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRIT
Objectius
generals

Comprendre amb prou facilitat el sentit general, la informació
essencial, els punts principals, els detalls més rellevants i les
opinions i actituds, tant explícites com implícites, de l'autor en
textos escrits: complexos; sobre temes tant concrets com
abstractes; entorn d'assumptes o temes generals, relativament
coneguts o d'actualitat, o del propi camp d'especialització o
d'interès; en una varietat estàndard que contengui expressions
idiomàtiques d'ús comú, sempre que se'n puguin rellegir les
seccions difícils.

Objectius
específics

a) Comprendre instruccions, indicacions i altres informacions
tècniques, incloent-hi detalls sobre condicions i advertiments.
b) Identificar ràpidament el contingut i la importància de
notícies, articles i informes sobre una àmplia gamma de temes.
c) Comprendre informació detallada de textos de referència i
consulta.
d) Comprendre informació específica de textos oficials,
institucionals o corporatius.
e) Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de
notes, missatges i correspondència personal en qualsevol
suport (incloent-hi fòrums, blocs, xarxes socials, etc.) en què
es transmeti informació detallada i s'expressin, justifiquin i
argumentin idees i opinions.
f) Llegir correspondència formal i captar-ne el significat
essencial i comprendre'n els detalls i implicacions rellevants.
g) Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i
reportatges sobre temes d'actualitat o especialitzats, en què
l'autor adopta punts de vista, presenta i desenvolupa

arguments i expressa opinions de manera tant implícita com
explícita.
h) Comprendre textos literaris i de ficció contemporanis d'estil
simple i llenguatge clar.

Nombre de textos i tasques
3-5 textos, 3-5 tasques
20-40 ítems repartits entre les diferents tasques

Tipologia dels textos
Entre altres:
- notícies d'actualitat (de diaris, revistes, llocs web...)
- articles o fragments d’articles
- entrevistes
- reportatges
- fragments de novel·les
- ressenyes, crítiques i resums de llibres, pel·lícules
- biografies
- estudis i treballs de recerca
- informes i fullets descriptius

Tipologia de les tasques

1. Comprensió global
2. Comprensió de la informació principal i secundària.
3. Comprensió detallada i ús de la llengua

Tasques, entre altres, de:
- Relacionar (textos curts o fragments d’un mateix text amb epígrafs o frases
resum; preguntes i respostes d’una entrevista; paraules o frases en el text
amb definicions donades)
- Seleccionar o respondre (opció múltiple, V/F; respondre a preguntes breus
sobre el text; etc.)
Completar (espais en blanc amb opció múltiple, d’un banc d’ítems amb
distractors; etc.)

Extensió dels textos
1.700-2.000 paraules*

Puntuació
20 punts

PRODUCCIÓ I COPREDUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS

Objectius
generals

Produir i coproduir, textos escrits de certa extensió; ben
organitzats, clars i prou detallats; amb un registre i un estil
adequats eficaçment a la situació comunicativa;
sobre una àmplia gamma de temes generals, d'interès personal
o relacionats amb el propi camp d'especialització; amb un ús
adequat d'una àmplia gamma de recursos lingüístics propis de
la llengua escrita; amb un lèxic precís i variat, tot i alguna
confusió o el recurs ocasional a
circumloquis; amb un grau relativament alt de correcció, sense
faltes que condueixin a malentesos.

Objectius
específics

a) Emplenar qüestionaris i formularis detallats amb informació
complexa de tipus personal, públic, acadèmic o professional,
incloent-hi preguntes obertes i seccions de producció lliure (p.
ex. per contractar un servei, fer una sol·licitud o contestar una
enquesta).
b) Escriure un currículum vitae detallat o una carta de
motivació, detallant-hi i ampliant la informació rellevant.
c) Escriure notes, anuncis i missatges en què es transmeti o
sol·liciti informació, amb el grau de detall que correspongui a
la situació comunicativa, incloent-hi si escau explicacions i
opinions, ressaltant els aspectes importants i respectant les
convencions del gènere i tipus textuals, les normes de cortesia
i, si escau, l'etiqueta.
d) Escriure correspondència personal en qualsevol suport i
comunicar-se amb seguretat i eficàcia en fòrums, blocs, xarxes
socials, etc. en què s'expressen notícies i punts de vista, es
transmet emoció, es resalta la importància personal de fets i
experiències i es comenten les intervencions dels corresponsals
o d'altri.
e) Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal
dirigida a institucions públiques o privades i a empreses, en
què es doni o sol·liciti informació detallada i s'expliquin i
justifiquin amb prou detall els motius d'accions, tot respectant
les convencions formals i de cortesia escaients.
f) Escriure informes d'extensió mitjana, d'estructura clara i en
format convencional, en què s'exposi un assumpte amb cert
detall i es desenvolupi un argument, raonant a favor o en
contra d'un punt de vista, explicant avantatges o inconvenients
de diverses opcions i aportant conclusions justificades i
suggeriments sobre futures o possibles línies
d'actuació.

Nombre de tasques
1 tasca
L’examinand escull entre 2/3 propostes

Tipologia de les tasques
Producció d’un text a partir d’una situació de comunicació, amb un objectiu
comunicatiu i unes pautes concretes de contingut.

Entre
-

altres:
Correspondencia personal (consells, opinions, comentaris, …)
Correspondencia formal i administrativa
Articles d’opinió, de reacció a una opinió, comentaris
Textos per a revistes
Assaigs senzills
Ressenyes de pel·lícules, llibres
Informes d’activitats
Entrades de blocs

Extensió dels textos

Context/instruccions: 100 paraules aprox.
Producció: 200-240 paraules *

Puntuació
20 punts

MEDIACIÓ ESCRITA
c) 2. MEDIACIÓ ESCRITA
Objec
tius
gene
rals

Objec
tius
espec
ífics

Mediar, directament o en mode diferit, entre parlants que usen la llengua
meta o diferents llengües incloent aquesta tant en situacions habituals
com en d'altres de més específiques o complexes; en els àmbits personal,
públic, educatiu i ocupacional transmetent el sentit general, la informació
essencial, els punts principals, els detalls rellevants i les opinions i
actituds, tant explícites com implícites; sobre aspectes tant abstractes
com concrets de temes generals o del propi interès o camp
d'especialització.
a) Transmetre per escrit a tercers, en forma resumida o adaptada, el
contingut de textos escrits conceptualment i estructuralment
complexos (p. ex., presentacions, entrevistes, articles), sempre que
siguin en una varietat estàndard i estiguin ben organitzats i que es
pugui tornar a llegir seccions difícils.
b) Sintetitzar i transmetre a tercers, per escrit, informació de
recopilada de diversos textos escrits procedents de diverses fonts (p.
ex., de diferents mitjans de comunicació de diferents informes o
documents sobre un tema).
c) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües
transmetent la informació, les opinions i els arguments rellevants,
comparant i contrastant els avantatges i els inconvenients de diferents
postures i arguments, expressant les pròpies opinions amb claredat i
amabilitat i oferint suggeriments.

Nombre de textos i tasques
1 o més textos, 1 tasca

Tipologia dels textos

Entre altres:
-

Articles

-

Infografies

-

Fragments de novel·les

-

Entrevistes i reportatges

-

Ressenyes

-

Anuncis publicitaris

-

Noticies

-

Instruccions

-

Presentacions

Tipologia de les tasques
Transmetre per escrit a tercers, en forma resumida o adaptada, el contingut de textos
orals o escrits conceptualment i estructuralment complexos (p. ex., presentacions,
documentals, entrevistes, converses, debats, articles), sempre que siguin en una varietat
estàndard i estiguin ben organitzats i que es pugui tornar a llegir seccions difícils.
- Resumir per escrit notícies, fragments d'entrevistes o documentals que contenguin
opinions, arguments i anàlisis, així com la trama i la seqüència d'esdeveniments de
pel·lícules, esquetxos o peces teatrals.
- Sintetitzar i transmetre a tercers, oralment o per escrit, informació de recopilada de
diversos textos escrits procedents de diverses fonts (p. ex., de diferents mitjans de
comunicació de diferents informes o documents sobre un tema).
El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica)
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una
contextualització detallada (què, perquè, per a qui, ...).

Extensió dels textos
Text font: fins a 180 paraules Producció:
120 -160 paraules *

Puntuació
10 punts

PART ORAL
PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS

Objectius
generals

Objectius
específics

Produir i coproduir textos orals: clars i detallats; de certa
extensió, ben organitzats i adequats als interlocutors i a al
propòsit comunicatiu; sobre assumptes generals i d'altres de
més específics sobre temes diversos d'interès general, personal
o dins el propi camp d'interès o especialització; amb registre i
estil adequats a la situació comunicativa; amb prou fluïdesa i
espontaneïtat com per no provocar tensió als oients o
interlocutors; amb una pronúncia i una entonació clares i
naturals, amb un grau relativament alt de correcció, sense
errors que condueixin a malentesos o amb correcció dels que
es produeixin; amb un lèxic precís i variat, tot i alguna confusió,
vacil·lació o recurs ocasional a circumloquis.
a) Fer presentacions extenses preparades prèviament on
s'expliquin punts de vista o s'hi argumenti a favor o en
contra, es mostrin avantatges i inconvenients de diverses
opcions o es defensin idees, i respondre a preguntes
complementàries de l'audiència.
b) Participar activament en converses i discussions informals
sense provocar cap tensió, transmetent emocions i ressaltant
la importància del que diu i sense fer riure ni molestar
involuntàriament, tot descrivint-hi amb detall fets,
experiències, sentiments, reaccions, somnis, esperances i
ambicions i responent als dels interlocutors amb comentaris
adequats; expressant, defensant amb convicció i justificant
de manera persuasiva opinions, creences i projectes;
avaluant propostes alternatives; donant explicacions; fent
hipòtesis i responent-hi.
c) Prendre la iniciativa en una entrevista ampliant i
desenvolupant les pròpies idees sense gaire ajut o obtenintne de l'entrevistador si cal.
d) Participar activament i adequada en converses, reunions,
discussions i debats formals en els àmbits públic, acadèmic o
professional, esbossant-hi amb claredat un assumpte o un
problema i comparant els avantatges i els inconvenients de
diferents enfocaments, oferint, explicant i defensant opinions i
punts de vista, avaluant propostes alternatives, formulant
hipòtesis i responent-hi.

Nombre de tasques
1 tasca: diàleg + (opcional: breu monòleg)

Tipologia de les tasques
Interacció (en parelles)

Durada
Durada total: màxim 12 minuts

MEDIACIÓ ORAL
çn

Objectius
generals

Objectius
específics

Mediar, directament, entre parlants que usen la llengua meta
o diferents llengües incloent aquesta, tant en situacions
habituals com en d'altres de més específiques o complexes; en
els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional;
transmetent el sentit general, la informació essencial, els punts
principals, els detalls rellevants i les opinions i actituds, tant
explícites com implícites; sobre aspectes tant abstractes com
concrets de temes generals o del propi interès o camp
d'especialització.
a) Transmetre oralment a tercers, en forma resumida o
adaptada, el contingut de textos escrits conceptualment i
estructuralment complexos (p. ex., presentacions,
documentals, entrevistes, converses, debats, articles),
sempre que siguin en una varietat estàndard i estiguin ben
organitzats i que es pugui tornar a llegir o escoltar seccions
difícils.
b) Sintetitzar i transmetre a tercers, oralment, informació de
recopilada de diversos textos escrits procedents de diverses
fonts (p. ex., de diferents mitjans de comunicació de diferents
informes o documents sobre un tema).
c) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents
llengües transmetent la informació, les opinions i els
arguments rellevants, comparant i contrastant els avantatges
i els inconvenients de diferents postures i arguments,
expressant les pròpies opinions amb claredat i amabilitat i
oferint suggeriments.

Nombre de textos i tasques
1 o més textos, 1 tasca

Tipologia dels textos
Entre altres:
-

Instruccions

-

Infografies

-

Gràfics

-

Imatges

-

Anuncis publicitaris

-

Informes breus o fullets descriptius

-

Blocs

Tipologia de les tasques
Donar informació o consell a una tercera persona que no domina l’idioma a partir
d’un text escrit sobre aspectes generals de salut, treball, habitatge, etc.
Resumir el contingut d’un text.
Explicar o aclarir un text (instruccions, fullets, anuncis, etc.).
El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica)
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una
contextualització detallada.

Extensió dels textos i durada
Text font: fins a 170 paraules
Durada total: màxim 12 minuts
Temps de preparació: 4-5 minuts
Producció: 2-3 minuts per candidat

Puntuació
10 punts

NIVELL C1
El Nivell autònom es correspon al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per
a les Llengües (MCER) i es defineix com "comandament efectiu de la llengua."
El Nivell C1 es caracteritza per l'ús d'una àmplia gamma de recursos lingüístics que
permeten la comunicació fàcil i espontània.
Prèviament adquirida al llarg dels cursos anteriors, durant els quals l'alumne ha practicat
la llengua activament , aquesta capacitat de comunicar està vinculada a una presa de
consciència sobre l'ús adequat del llenguatge que distingeix les competències
lingüístiques , aprofitant del suport del professor (e) i la resta del treball de la classe . Es
desenvolupa al mateix temps la capacitat de l'alumne per fer front amb èxit a la gran
varietat de contextos i situacions de les comunicacions més complexes.
El Marc Europeu de Referència defineix un altre nivell més alt, el nivell C2, que de cap
manera hauria de ser comparat amb el nivell de competència que posseeix un parlant
nadiu. Aquest nivell es caracteritza per una gran precisió i facilitat de llenguatge.
Quins són els objectius específics?
Interacció oral
• Participar en converses parlant amb facilitat, flexibilitat i espontaneïtat, amb
pauses només per trobar les expressions més adequades als temes abstractes i / o
difícils.
• Utilitza la llengua gairebé sense esforç , amb un bon domini d'un ampli repertori
lèxic que permet utilitzar circumloquis i paràfrasis en cas de manca de
vocabulari.
•
•

•

•
•
•

Entén, en general, modismes i expressions col · loquials utilitzades de manera
adequada en un context donat.
Participar en converses de certa extensió, proporcionant informació amb
estructures complexes. Interactuar amb precisió en una conversa expressant les
seves idees i opinions i argumentar amb convicció.
Desenvolupar un argument clar en les converses i debats encadenant diferents
temes , desenvolupant el seu contingut amb precisió per arribar a una
conclusió apropiada.
Participar en converses de manera adequada i amb flexibilitat, inclòs un registre
emocional lusiu o intencional.
Matisar missatges orals, especificar correctament el grau de certesa, el dubte o
probabilitat.
Participar en converses, fent comentaris més llargs d'un nivell gramatical d'un
nivell gramatical tal que els eventuals errors són difícilment apreciables.

La interacció escrita

•

•
•
•
•
•
•

Escriure textos clars i detallats sobre una àmplia varietat de temes en un estil
apropiat per el lector en ment. Expressar-se amb amb correcció gramatical i
precisió en la correspondència personal, incloent un ús emocional.
Escriure textos ben construïts utilitzant un vocabulari adaptat al registre al
destinatari al tipus de text i al tema.
Mantenir la correspondència clara i ben estructurada, destacant els punts més
importants i confirmar els seus punts de vista en detall.
Publicar comentaris d’una manera clara i llegible en una àmplia varietat de
temes generals o professionals.
Mantenir constantment un alt grau de correcció de l'ortografia i la puntuació
excloent els possibles errors de tant en tant.
Entendre, en la majoria dels casos, expressions idiomàtiques i col · loquials,
presents tant en la correspondència o en altres textos i saber utlizarlas.
Mantenir un alt grau de correcció gramatical de manera que els errors són poc
notables , i no interfereixen en l'expressió.

La producció oral
•
•
•
•
•

Expressar-se de manera clara flexible i ben estructurada dominant els utliles
d'organització articulació i cohesió del discurs.
Exposar i saber relacionar conceptes desenvolupant aspectes en detall per arribar
a una conclusió apropiada.
Dur a terme intervencions de longitud variable amb un domini alt de la gramatica
que permet dissimular eventuals errors.
Elaborar presentacions i discursos de certa extensió mitjançant l'adaptació
a l'audiència i la situació de comunicació.
Saber autocorregir o reformular les seves opinions .

Producció escrita
•
•

•

Ser capaç d'expressar-se en termes clars i ben estructurats sobre una
àmplia varietat de temes d'interès general o professional.
Expressar-se sense esforç de control de la terminologia específica
i d’expressions relacionades amb la seva àrea d'interès. Una escriptura clara i
estructurada sobre temes complexos, destacant els punts importants, amb la
integració dels arguments, raons i exemples rellevants per arribar a una conclusió
apropiada.
Mantenir un alt grau de correcció gramatical, fins i tot en textos llargs de manera
que els errors són rars i difícils de detectar.

Lectura de Comprensió

•
•
•

•

Comprendre en detall els textos llargs i complexos que es refereixen o no al
camp del aprenent, fins i tot si això requereix una revisió d'alguns passatges.
Comprendre la correspondència privada i les lletres, encara que de vegades el
significat formal de certes paraules o frases poc freqüents, no estigui clar .
Identificar ràpidament el contingut i la rellevància d'una "informació", un
article o un reportatge sobre una àmplia gamma de temes professionals i
decidir si una segona lectura detallada és necessària.
Comprendre textos més llargs i més complexos que es poden trobar en la vida
social professional o universitària i identificar les idees i les opinions implícites.

La comprensió audiovisual
•
•
•
•

Comprendre declaracions orals, així com exposicions orals més extenses sobre
temes desconeguts,fins i tot amb certa dificultat a causa de alguns detalls.
Comprendre converses fins i tot si el discurs no està clarament estructurat i les
idees no estan clarament expressades .
Assistir a grups de discussió o debats, fins i tot
en abstracte i complex desconegut.
Reconèixer una àmplia gamma de "expressions idiomàtiques i col · loquials i
apreciar canvis de registre , recorrent ocasionalment a la confirmació d'algun
detall en particular si no s'està familiaritzat amb l'accent.

Quines activitats comunicatives es fan per assolir els objectius d'aprenentatge?
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Participar en les discussions i negociacions, responent adequadament a les
preguntes, les manifestacions o objeccions formulades per altres participants.
Expressar idees i opinions en els debats informals, amb precisió i
claredat, argumentant persuasivament sobre qüestions complexes i respondre als
arguments dels altres .
Respondre fàcilment a les preguntes sorgides en "una entrevista o en
converses similars, desenvolupar i expressar els seus punts de vista i respondre a
les observacions dels altres".
Assistir a una entrevista fent preguntes i responent a les afirmacions a les
afirmacions de l'interlocutor.
Respondre adequadament a les preguntes, declaracions o
objeccions plantejades al final de l'exposició oral.
Difondre informació, fer al · lusions o establir diferències emocionals.
Comprendre i intercanviar informació complexa i consells.
Mantenir converses telefòniques i respondre a esdeveniments o al · lusions a
"tercer”.
Dirigir una discussió o un simposi, obrir el diàleg, la moderació i el tancament
d'aquest

•

Intercanviar informació sobre els temes o problemes detectats a través de
converses amb la "administració" o amb altres responsables de serveis.

En la interacció escrita
•
•

•
•

Establir connexions amb el personal en relació amb el sector serveis, amb
l'administració i amb les empreses sobre diversos temes.
Escriure cartes personals explicant en detall les experiències, descriure
els sentiments fent al · lusió als continguts escrits prèviament pel destinatari de
la carta.
Escriure cartes formals en la qual "insta
el manteniment d'un acord prèviament adquirit”.
Prendre notes i difondre les informacions més variades

En la producció oral
•
•
•
•
•

Presentar una exposició oral clarament estructurada, donant-li l'esquena, si
s'escau, del discurs preparat i respondre les preguntes dels oients.
Exposar de manera clara i detallada fets complexos.
Resum oral de textos llargs i complexos.
Explicar històries i explicar alguns punts més en concret per arribar a
una conclusió apropiada.
Articular temes ben estructurats i complexos, destacant els seus punts de vista
amb certa extensió i utilitzant arguments, raons i exemples rellevants.

En la Producció escrita
•
•
•
•
•
•

Escriure textos clars i detallats de ficció amb un estil personal.
Escriure correctament i clarament estructurada textos, destacant
els punts més importants, de manera que la lectura sigui fàcil.
Presentar els seus punts de vista sobre un tema o un esdeveniment ressaltant
les idees principals il · lustra l'argument amb molts exemples.
Resumir els textos d'extensió literaria o de vulgarització per al seu ús personal o
per altres fins.
Examinar i avaluar els arguments en textos de diverses fonts.
Prendre notes en detall durant "una presentació oral
sobre temes relacionats amb el camp del coneixement personal, de manera que
les notes poden ser utilitzats per altres

•

Escriure anuncis i avisos públics.

Activitats de comprensió lectora
•
•
•
•

•
•

•

Comprendre informes, anàlisi i comentaris que continguin associacions
d’idees, opinions, i referències personals.
Captura d'idees, informació i opinions en textos específics relacionats amb
l'àmbit de coneixement de l'alumne.
Comprendre contractes relatius a la vida professional general o privada.
Comprendre en detall instruccions tècniques complexes per l’ús de dispositius o
de gestió dels diferents procediments, que si no es relacionen amb el camp
d'especialització de l’alumne encara s'han de revisar les parts mès difícils.
Localitzar ràpidament informació específica en textos llargs i complexos de
caràcter general o particular.
Comprendre una gran varietat de correspondència, tot i que de tant en tant ha
d'utilitzar un diccionari.
Entendre els detalls de textos sobre diversos temes, amb els matisos expressats
en les opinions i punts de vista implicats.

Comprensió audiovisual
•
•

•
•
•
•

•

•

Comprendre presentacions, seminaris i debats.
Comprendre converses sobre temes abstractes i / o complexos, relacionats amb
àrees d'especialització desconegudes , encara que alguns detalls no s'intenguin
en la seva totalitat.
Comprendre informes i comentaris que presentent associacions d'idees, opinions
i referències personals.
Comprendre el contingut d’una àmplia gamma d’emissions de ràdio fins i tot si
els interlocutors no utilizan un llenguatge estàndard.
Comprendre informació i instruccions complexes.
Comprendre conferències, accions, discursos i informes dins de la universitat, la
formació o l'activitat professional, fins i tot si el contingut i el llenguatge són
complexos.
Comprendre pel · lícules, sèries de televisió i obres de teatre, encara que el seu
llenguatge sigui molt familiar i que contenen una àmplia varietat d’expressions
idiomàtiques i col · loquials.
Comprendre emissions de televisió amb un major grau de dificultat, com
notícies, informes de notícies i programes d'entrevistes.

•

Comprendre narracions literàries, encara que alguns detalls no s'entenguin en la
seva totalitat.

Quines habilitats lingüístiques son l’objectiu de les activitats comunicatives?

En aquest nivell, l'objectiu és parlar amb soltesa en el domini d'un ampli repertori
lèxic.Amb aquesta finalitat, els recursos lingüístics es mobilitzaran per gestionar
l'organització del discurs, per comprovar la comprensió per part dels interessats, així
com l'expressió dels sentiments. Davant la impossibilitat d'una llista completa de tots els
recursos lingüístics, heus aquí alguns exemples :
Organització del discurs i la verificació de receptor
•
•
•
•
•
•
•
•

Interrompre algú.
Desafiament.
Mostrar el seu desig de continuar parlant.
Donar la paraula a algú.
Comprovar que s'ha estat comprès
Comentar una opinió.
Vacil · lació.
Canviar de tema.

Expressar sentiments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expressar simpatia.
Expressar la seva satisfacció.
Expressar sorpresa.
Expressar alleujament
Expressar la seva decepció.
Expressar impassibilitat.
Expressar resignació.
Expressar la seva preocupació.
Expressar insatisfacció.
Expressar irritació.

Quin tipus de textos es llegeixen / s’escolten / es produeixen?
Textos orals, incloent ...:
•
•
•

Avisos, anuncis, instruccions
Conferències, debats, presentacions
Entreteniment (Drama, presentacions, lectures, cançons)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comentaris esportius
Notícies,revistes información
Debats i discussions
Cinema
Publicitat
Diàlegs i converses
Negociacions
Converses telefòniques
Entrevistes de contractació

Textos escrits entre els quals :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llibres, llibres científics i la literatura
Revistes
Premsa
Manuals d'instruccions (bricolatge, llibres de cuina, instruccions de muntatge)
Historietes
Fullets
Publicitat
Senyals i recomanacions públiques
Diccionaris monolingües i bilingües
Correspondència de negocis i treball
Cartes personals
Comentaris
Participació en fòrums i blogs
Dossiers
Notes i Comunicats
Relats
Novel · les
Poesia

Quines són les estructures gramaticals més treballades?
Coherència textual
Obtenim coherència textual amb "l'ús de diferents recursos lingüístics com ara:
- Adverbes
- Conjonctions
- Subjonctif
- Antécédents : pronoms personnels, démonstratifs, indéfinis et prépositionnels
( Cf programmation grammaticale )
Quines són les estratègies comunicatives utilitzades?
Comprensió escrita i oral
Planificar :
•

Fixar coneixements i idees personals

•
•
•
•

Demanar si hi ha ajudes visuals, com diagrames, dibuixos, models, etc ..
Assenyalar les paraules claus d'un text
Recordar textos similars.
Reflexionar sobre el vocabulari que pot ser important en el seu idioma.

Aplicar-Verificar-corregir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les paraules i els usos coneguts.
Comparar amb altres coneixements i experiències personals.
Parafrasejar o resumir els punts més importants de cada paràgraf.
Pensar connexions i estructures.
Reflectir les paraules clau del tema.
Considereu el pauses de veu i decidir l'estructura de la informació.
Considerar les paraules clau i deduir el significat de paraules desconegudes.
Comprovar context de dades - per exemple, els sorolls de fons o gestos / MIME.
Deduir el significat de paraules desconegudes pel context.
Deduir el significat de paraules desconegudes usant altres idiomes.
Deduir el significat de paraules desconegudes amb l'ajuda de les regles de
formació de les paraules.
Endavant o cap enrere en el text, per exemple, llegir el paràgraf anterior.
Llegir o escoltar el text amb criteris definits.
Revisar els supòsits.

Interacció
•
•
•
•
•
•

Escriure notes sobre els interessos i coneixements dels receptors.
Consolidar els recursos de vocabulari i el llenguatge.
Ser conscient del que l'altra persona sàpiga o no sàpiga.
Ser conscient del que pot o no interessar als interessos "interlocutor.
Ser conscient de les diferències entre el llenguatge parlat i escrit.
Practicar la introducció a la paraula.

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ
Criteris generals
Té un coneixement ampli i concret dels aspectes socioculturals i sociolingüístics propis
de les cultures i les comunitats depràctica en què es parla l’idioma, incloses les
subtileses i implicacions de les actituds que reflecteixen els usos i els valors

d’aquestes, i les integra amb facilitat en la seva competència intercultural juntament
amb les convencions de les sevespròpies llengües i cultures, la qual cosa li permet
extreure les conclusions i relacions apropiades i actuar en conseqüència,
en una gamma àmplia de registres i estils, amb la flexibilitat deguda segons les
circumstàncies, i amb eficàcia.
Aplica amb desimboltura les estratègies adequades per adaptar els textos que ha de
processar al propòsit, la situació, els receptors i el canal de comunicació, sense alterar la
informació i les postures originals.
Produeix un text coherent i cohesionat a partir d’una diversitat de textos font.
Sap fer una citació i utilitza les referències seguint les convencions segons l’àmbit i el
context comunicatius (p. e. en untext acadèmic).
Transmet amb claredat els punts destacats i més rellevants dels textos font, així com tots
els detalls que consideraimportants en funció dels interessos i les necessitats dels
destinataris.
Gestiona amb flexibilitat la interacció entre les parts per procurar que flueixi la
comunicació, indicant la seva comprensió il’interès; elaborant, o demanant a les parts
que elaborin, el que s’ha dit amb informació detallada o idees rellevants;
ajudant a expressar amb claredat les postures i a desfer malentesos; tornant sobre els
aspectes importants, iniciant altrestemes o recapitulant per organitzar la discussió, i
orientant-la cap a la resolució del problema o del conflicte en qüestió.
Criteris específics
MEDIACIÓ DEL TEXT
Transmissió d'informació específica
Transmet informació específica detallada de seccions de textos llargs i complexos i
n'indica la rellevància.
Transmet i contextualitza els punts principals o detalls rellevants de corresponència
formal o informes.
Explicació de dades (apartir de diagrames,gràfics, imatges...)
Interpreta i descriu de manera clara i fiable aspectes destacables i detalls a partir
d'informació organitzada visualment (diagrames, gràfics, taules, etc.) en fonts
complexes i/o diverses.
Processament del text(resum, integració dediverses fonts,aclariments per a una
audiència determinada):
Resumeix textos llargs i/o complexos per a una audiència específica respectant-ne o
adaptant-ne, segons escaigui, l'estil i el registre.
Glossa i comenta textos complexos, incloent actituds i opinions implícites, i pot
aprofitar-los per parlar del tema.
Presa de notes:
Pren notes seleccionant informació i arguments rellevants i detallats sobre temes
abstractes i complexos o de fonts múltiples, de manera prou acurada perquè puguin
servir a altres persones.

MEDIACIÓ DE CONCEPTES
Relacional:
- Facilitació de lainteracció col·laborativa.
- Gestió de la interacció
Pot liderar discussions, prenent nota de les idees i decisions i oferint-ne un resum al
grup.
Adapta, si cal, la formulació de les preguntes i intervencions segons les reaccions del
participants.
Intervé diplomàticament a l’hora de reorientar la discussió o davant conductes
pertorbadores .
Cognitiva:
- Col·laboració en la construcció del significat
- Encoratjament de la conversa conceptual.
Orientació de la discussió per a la presa de decisions, resumint, informant i avaluant
opinions diverses.
Avaluació de reptes, problemes i propostes en una discussió col·laborativa per arribar
a una conclusió.
Formulació d’ preguntes obertes per enllacar amb relacionades amb les diferents
contribucions per estimular una argumentació lògica (hipòtesi, inferència, anàlisis,
justificació oi predicció).
MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ
Facilitació de l'espai intercultural:
Gestiona l'ambiguitat i ofereix suport i consell per esvair malentesos i contribuir a una
cultura de comunicació compartida.
Anticipa possibles malentesos i comenta o interpreta diferents perspectives culturals
per mantenir una interacció positiva

I

NIVELL C1 CONTINGUTS MORFOSITÀCTICS FONÈTIC I FONOLÒGICS

. L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS (IN/EXISTENCIA, QUALITAT
QUANTITAT I GRAU)
1. L'entitat.
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS
Substantius
- Classes
Noms compostos
nom+nom: bébé-éprouvette; adjectiu+nom: une
longue-vue; verb+nom: garde-fou, va-et-vient, croquemonsieur, croque-madame

(INTRINSECA I VALORATIVA) I QUANTITAT (NOMBRE,
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS
Noms compostos
nom+nom: , bébé-éprouvette; adjectiu+nom: une longuevue; verb+nom: garde-fou, va-et-vient, porte-jarretelles,
cache-nez, croque-monsieur, croque-madame ;
verb+adverbi: un lève-tôt, un couche-tard

Unitats nominals: machine à coudre, pot-au-feu

Unitats nominals: machine à coudre, pot-au-feu

Mecanisme d’abreujament de substantius del registre
estàndard al registre familiar (revisió)

Mecanisme d’abreujament de substantius del registre
estàndard al registre familiar (revisió)

Noms col·lectius: (sistematització)
Quan el subjecte és un nom col·lectiu :
Nom col·lectiu sense complement: La foule s’est
précipitée dans le magasin / amb complement: Une
majorité des députés a soutenu la loi/Une dizaine de
persones ont été contaminées

Noms col·lectius: (sistematització)
Quan el subjecte és un nom col·lectiu :
Nom col·lectiu sense complement: La foule s’est précipitée
dans le magasin / amb complement: Une majorité des
députés a soutenu la loi/Une dizaine de persones ont été
contaminées

Nom col·lectiu precedit d’un determinant (concordança
amb el nou col·lectiu): Son groupe d’amis me
deplaît/sense determinant: Quantité de gens apprécient
cette émission

Nom col·lectiu precedit d’un determinant (concordança amb
el nou col·lectiu): Son groupe d’amis me deplaît/sense
determinant: Quantité de gens apprécient cette émission

Amb la plupart/une infinité: La plupart des convives
étaient très élégants
Quan el subjecte és un adverbi de quantitat:
Peu de gens sont aussi forts que lui en maths/peu
comprennent ce théorème de Gödel
Plus d’un+singular: plus d’un enfant était intéressé, mais
moins de deux ont eu le droit de rester
El subjecte és un percentatge o fracció:
un quart de la production a été jeté/soixante pour cent
des persones interrogées sont choquées par cette
mesure/les trois quarts de la classe n’avaient pas appris
la leçon (determinant plural)/ Quatre-vingt pour cent de
la clientèle sont des femmes (être+nom plural)
Nominalitzacions a partir d'un verb (revisió i
sistematització) :
-uction :
construire/la construction, détruire/ la
destruction, réduire/la réduction

Amb la plupart/une infinité: La plupart des convives étaient
très élégants
Quan el subjecte és un adverbi de quantitat:
Peu de gens sont aussi forts que lui en maths/peu
comprennent ce théorème de Gödel
Plus d’un+singular: plus d’un enfant était intéressé, mais
moins de deux ont eu le droit de rester
El subjecte és un percentatge o fracció:
un quart de la production a été jeté/soixante pour cent des
persones interrogées sont choquées par cette mesure/les
trois quarts de la classe n’avaient pas appris la leçon
(determinant plural)/ Quatre-vingt pour cent de la clientèle
sont des femmes (être+nom plural)
Nominalitzacions a partir d'un verb (revisió i ampliació) :
-uction : construire/la construction, détruire/ la destruction,
réduire/la réduction
-tion/-sion : démolir/la démolition, disparaître/la disparition,
élire/l’élection, exploser/l’explosion, opposer/l’opposition,

-tion/-sion : démolir/la démolition, disparaître/la
disparition,
élire/l’élection,
exploser/l’explosion,
opposer/l’opposition, percuter/la collision, protéger/ la
protection, sélectionner/ la sélection
-ure : blesser/la blessure, fermer/la fermeture, lire/la
lecture, ouvrir/l’ouverture, rompre/la rupture, signer/ la
signature
-ment :
acquitter/l’acquittement,
changer/le
changement, développer/le développement, licencier/le
licenciement,
s’éffondre/l’effondrement,
s’accroître/l’acroissement
-ager : passer/le passage, tourner/le tournage,
voyager/le voyage

Nominalitzacions a partir d'un adjectiu (revisió i
sistematització):
-té : beau/la beauté, bon/la bonté, curieux/la curiosité,
efficace/l’efficacité, facile/la facilité,
fidèle/la fidélté, gai/la gaieté, généreux/la générosit,
honnête/l’honnêteté,
méchant/la
méchanceté,
ponctuel/la
ponctualité,
repide/la
rapidité,
responsable/la responsabilité, sensuel/la sensualité,
sobre/la sobriété
-ance/-ence : absent/l’absence, élégant/l’élégance,
intelligent/l’intelligence
présent/la présence, tolérant/la tolérance
violent/la violence
-ie : diplomate/la diplomatie, étourdi/létourderie, fou/la
folie,
jaloux/la
jalousie,
hypocrite/l’hypocrisie,
mesquin/la mesquinerie
-esse : adroit/ l’adresse, gentil/la gentillesse,
parresseux/la paresse, poli/la politesse, riche/la richess,
tendre/la tendresse
-ude : certain/la certitude, seul/la solitude
-is : bête/la bêtise, franc/la franchise, gourmand/la
gourmandise

percuter/la collision, protéger/ la protection, sélectionner/ la
sélection
-ure : blesser/la blessure, fermer/la fermeture, lire/la lecture,
ouvrir/l’ouverture, rompre/la rupture, signer/ la signature
-ment : acquitter/l’acquittement, changer/le changement,
développer/le développement, licencier/le licenciement,
s’éffondre/l’effondrement, s’accroître/l’acroissement
-ager : passer/le passage, tourner/le tournage, voyager/le
voyage
Altres: voter/le vote; tuer: le meurtre/le crime; mourir: la
mort/le décès; retirer: le retrait; tomber: la chute; diminuer: la
diminution/la baisse; augmenter: l’augmentation/la hausse
Nominalitzacions a partir d'un adjectiu (revisió i ampliació):
-té : beau/la beauté, bon/la bonté, curieux/la curiosité,
efficace/l’efficacité, facile/la facilité,
fidèle/la fidélté, gai/la gaieté, généreux/la générosit,
honnête/l’honnêteté, méchant/la méchanceté, ponctuel/la
ponctualité, repide/la rapidité, responsable/la responsabilité,
sensuel/la sensualité, sobre/la sobriété
-ance/-ence :
absent/l’absence,
élégant/l’élégance,
intelligent/l’intelligence
présent/la présence, tolérant/la tolérance
violent/la violence
-ie : diplomate/la diplomatie, étourdi/létourderie, fou/la folie,
jaloux/la jalousie, hypocrite/l’hypocrisie, mesquin/la
mesquinerie
-esse : adroit/ l’adresse, gentil/la gentillesse, parresseux/la
paresse, poli/la politesse, riche/la richess, tendre/la tendresse
-ude : certain/la certitude, seul/la solitude
-is : bête/la bêtise, franc/la franchise, gourmand/la
gourmandise
Altres: aimable/l’amabilité calme/le calme; courageux/le
courage; chaud/ la chaleur; discret/la discrétion; doux/la
douceur;précis/la précision; traître/la trahison
Nominalitzacions amb article (revisió i ampliació) :
substantius formats per formes verbals o locucions : des va
et viens
Verlan : femme (meuf), mec (keum)

Nominalitzacions amb article (revisió i ampliació):
substantius formats per formes verbals o locucions : des
va et viens

Neologismes, substantis que corresponen a marques
registrades o noms propis : un frigidaire, du Scotch, un
Kleenex, le K-way, le Stabilo, le Coca-cola, la Carte bleue, le
Sopalain, le Tupperware, le Post-it, le Bic
Sinònims i nivell de llengua: truc pour épater/procédé pour
frapper

Verlan : femme (meuf), mec (keum)
Neologismes, substantis que corresponen a marques
registrades o noms propis : un frigidaire, du Scotch, un
Kleenex, le K-way, le Stabilo, le Coca-cola, la Carte
bleue, le Sopalain, le Tupperware, le Post-it, le Bic
Sinònims i nivell de llengua: truc pour épater/procédé
pour frapper

Composició culta : salle omni-sports
Estrangerismes (revisió i ampliació):
amb affixes: volleyeur,
dribbler/coaching, zapping, orcing, timing engineering, le
buzz du jour, un cookie, un smiley
Falses amics (revisió)

Composició culta : salle omni-sports
Estrangerismes (revisió i ampliació):
amb affixes: volleyeur,
dribbler/coaching, zapping, orcing, timing engineering,
le buzz du jour, un cookie, un smiley
- Flexió de
gènere

Falses amics (revisió)
Noms masculíns sufixos amb –ail (revisió)
Altres sufixos masculins: -ard (flemmard), -iste
(biologiste), -ot (chiot, frérot), -scope/-phone (le
téléphone, le caméscope)

Noms masculíns sufixos amb –ail (revisió)
Altres sufixos masculins: -ot (chiot, frérot), -scope/-phone (le
téléphone, le caméscope)

Noms femenins sufixos amb -otte (bougeotte), amb phobie (claustrophobie),
Canvi de gènere, canvi de sentit (revisió)

Canvi de gènere, canvi de sentit:
(revisió)

Noms que canvien totalment de forma amb el canvi de
gènere: le cheval/la jument, le cochon/la truie,
canard/canne, gendre, bru/cerf, biche

Noms que canvien totalment de forma amb el canvi de
gènere: le cheval/la jument, le cochon/la truie, canar/canne,
/gendre, bru/cerf, biche

Noms que no canvien de forma en femení o masculí :
enfant, snob, vedette, témoin, gosse, partenaire,
fonctionnaire, stagiaire, secrétaire, élève, automobiliste,
enfant, adversaire, aide, ancêtre, artiste, camarade,
collègue, complice, concierge, cycliste, pianiste,
pensionnaire, touriste

Noms que no canvien de forma en femení o masculí : enfant,
snob, vedette, témoin, gosse, partenaire, fonctionnaire,
stagiaire, secrétaire, élève, automobiliste, enfant, adversaire,
aide, ancêtre, artiste, camarade, collègue, complice,
concierge, cycliste, pianiste, pensionnaire, pupille, soprano,
touriste

Sufixos masculins: -ard (flemmard, banlieusard) -iste
(biologiste), -ot (chiot, frérot)

Sufixos masculins: -ard (banlieusard)

Masculins en –e : un axe, un mélange, un domaine, un
symbole, un système

Masculins en –e : un axe, un mélange, un domaine, un
symbole, un système

Sufixo amb –eur (revisió i ampliació) :
Noms femenins (douceur, chaleur, pudeur, saveur,
erreur)
Noms masculins (bonheur, professeur, malheur)

Sufixo –eur (revisió) i ampliació) :
Noms femenins (douceur, chaleur, pudeur, saveur, erreur)
Noms masculins amb sufixo –eur (bonheur, professeur,
malheur)
Canvi de gènere, canvi de sentit (revisió)

Canvi de gènere, canvi de sentit: (revisió)
Casos especials de gènere (revisió)

- Flexió de
nombre

Noms que no canvien de forma en femení o masculí :
adversaire, aide, ancêtre, artiste, camarade, collègue,
complice, concierge, cycliste, pianiste, pensionnaire
Plural dels substantius compostos (revisió)

Casos especials de gènere (revisió)
Noms que no canvien de forma en femení o masculí :
adversaire, aide, ancêtre, artiste, camarade, collègue,
complice, concierge, cycliste, pianiste, pensionnaire
Plural dels substantius compostos (revisió i ampliació) :
des essuie-glaces, des chassés-croisés, des longues-vues,
des demi-heures, un code-barres, des hôtels-Dieu, des hautle-coeur, des grands-pères,des arcs-en-ciel, des chefsd’oeuvre, ds portemonnaies, desp laysboys, des bassescours
-ayant: un ayant droit/des ayants droit
Sense “trait d’union”: ayant droit, château fort, compte rendu,
faux sens, Moyen Àge, court (long) métrage, sac poubelle,
pomme de terre, ticket restaurant, etc.

“Soudure”: (portefeuille, portemonnaie, millefeuille; noms
amb prefixos contre-, entre-, basse-, haute- (contrepied/contrepied) tic-tac/tictac; play-boy/playboy, hydroélectricité/hydroélectricité
Els sustantius en –ou /-oux (revisió)
Excepcions –al/-aux excepte bals, carnavals, festivals,
récitals, chacals, régals
Excepcions -ail/-ails le rail/les rails
Altres casos : des bungalows ; des desiderata ; des
extra
Els noms singulars en –is: acquis, avis, brebis, clafoutis,
colis, coloris, commis, croquis, préavis, précis, radis,
tamis, tapis, tandis
En –as: amas, ananas, appas, bas, canevas, cabas,
cadenas, cas, compàs, débarras, embarras, lilas,
matelas, taffetas
En ès: abcès, accés, congrés, cyprès, decés, excés,
grès, procés
En –us: abus, dessus, detritus, pardessus, obus,
surplus, talus
En -os: chaos, clos, encloss, tournedos

Els sustantius en –ou /-oux (revisió) Excepcions –al/aux excepte bals, carnavals, festivals, récitals, chacals,
régals
Excepcions -ail/-ails le rail/les rails
Altres casos : des bungalows ; des desiderata ; des extra
Els noms singulars en –is: acquis, avis, brebis, chablis,
chatouillis, clafoutis, colis, coloris, commis, croquis, devis,
fouillis, préavis, précis, radis, salsifís, taillis, tamis, tapis,
tandis
En –as: amas, ananas, appas, bas, canevas, cabas,
cadenas, cas, cervelas, compàs, débarras, embarras, encas,
lilas, mas, matelas, taffetas
En ès: abcès, accés, congrés, cyprès, decés, excés, grès,
procés
En –us: abus, dessus, detritus, pardessus, obus, surplus,
talus
En -os: chaos, clos, enclos, tournedos
Els substantius sempre en plural més comuns (revisió)

Els substantius sempre en plural més comuns (revisió)

Els substantius sempre en singular (revisió)

Els substantius sempre en singular (revisió)

Substantius amb dos plurals: ciel/cieux; aïeuls/aïeux

.

Substantius que no tenen plural: les Dupond
Articles

Absència d’elisió amb un, onze, oui, y : le un, le onze,
le oui, le yaourt / ni elisió ni liaison davant h “aspiré”
(revisió)

Absència d’elisió amb un, onze, oui, y : le un, le onze, le oui,
le yaourt, le yen// ni elisió ni liaison davant h “aspiré”
(revisió)

Elecció de l’article segons el sentit o el ús: avoir
l’air/avoir un air; une peur bleue/la peur de sa vie
Presència o absència del article en expressions
lexicalitzades: en l’honneur, sur mesure, hors taxes o
titulars “Grève d’agriculteurs”
Presència en exclamacions: Le gros problème! / Il fait
un froid!

Complement del nom:
Sentit general: un directeur de banque gagne bien sa vie
/les chaussures d’enfant coûtent cher
Le directeur d’une banque a des responsabilités (tots els
directors)

Percentatges, fraccions, la majorité, la plupart: la moitié
de la classe, 20% des étudiants, un tiers de la population

Percentatges, fraccions, la majorité, la plupart, bien: la moitié
de la classe, 20% des étudiants, un tiers de la population,
bien des Français

Absència d’article: le taux de chômage, le pourcentage
de réussite, la perte de poids, le manque de sommeil

Absència d’article: le taux de chômage, le pourcentage de
réussite, la perte de poids, le manque de sommeil

Demostratius

Pronoms
personals i
impersonals

Pronoms (subjecte) : Ce, Cela, Ça

Pronoms (subjecte) : Ce, Cela, Ça
Ça per substituir il en formes impersonals: Ça mouille! Ça
caille!, Ça arrive qu’il soit en retard/Ça se peut qu’il ne vienne
pas /

Ceci/cela/ça segons registre (Un ministre, ça ferme sa
gueule ou ça démissionne)
Ceci (registre soutenu): Nos dividendes seraient
inférieurs à l’an passé?

Ceci (registre soutenu): Nos dividendes seraient inférieurs à
l’an passé?

Cela (llengua escrita)/ça (llengua oral)

Cela (llengua escrita)/ça (llengua oral)

Demostratiu+participi present o passat: Ceux ayant le
permis de conduire; ceux touchés par les inondations

Demostratiu+participi present o passat: Ceux ayant le permis
de conduire; ceux touchés par les inondations

Pronoms directes i indirectes situats davant del verb :
Directs
Il me/te/se/nous/vous/le/la/les
regarde
Indirects
Il me/te/se/nous/vous/lui/leur parle

Pronoms directes i indirectes situats davant del verb :
Directs
Il me/te/se/nous/vous/le/la/les
regarde
Indirects
Il me/te/se/nous/vous/lui/leur parle

Complement indirecte
Verbs d’interacció entre dues persones : parler à,
téléphoner à, demander à, répondre à, offrir…à,
prêter… à, emprunter…à, ressembler à, appartenir à,
succéder à, manquer à, plaire à, convenir à…

Complement indirecte
Verbs d’interacció entre dues persones : parler à, téléphoner
à, demander à, répondre à, offrir…à, prêter--- à,
emprunter…à, ressembler à, appartenir à, succéder à,
manquer à, plaire à, convenir à…

Dos complements :
Il l’embrasse/Il lui embrasse la joue
Il la caresse/Il lui caresse la joue
Pronom indirect per a coses o idees personalitzades :

Dos complements :
Il l’embrasse/Il lui embrasse la joue
Il la caresse/Il lui caresse la joue
Pronom indirect per a coses o idees personalitzades :

L’enfant donne des coups de pied au ballon/Il lui donne
des coups de pied
Nous devons obéir à la loi/nous devons lui obéir

L’enfant donne des coups de pied au ballon/Il lui donne des
coups de pied
Nous devons obéir à la loi/nous devons lui obéir
A l’oral combinat amb adverbi de lloc
La dame lui est passé devant/le garçon lui a couru /on lui a
tiré dessus

Expressions impersonals amb il/ça : (revisió i ampliació)
Amb infinitiu : il convient de
Il/c’est/ça : il est fatigant de travailler/travailler c’est
fatigant ; il est agréable de dormir/dormir c’est agréable/
Il ne pleut pas. Ça inquiète les agriculteurs/Il ne pleut
pas depuis des mois. C’est inquiétant/

Expressions impersonals amb il/ça (revisió i ampliació)
Il/c’est/ça : il est fatigant de travailler/travailler c’est fatigant ;
il est agréable de dormir/dormir c’est agréable/ Il ne pleut pas.
Ça inquiète les agriculteurs/Il ne pleut pas depuis des mois.
C’est inquiétant

Ça
Posició : Travailler, ça fatigue/ça fatigue de travailler ;
sortir, ça me plaît/ça me plaît de sortir
Frases fetes : Ça vaut la peine/le coup, ça y est, c’est
ça, ça roule
Verbs impersonals amb doble construcció (Il arrive des
histoires) i diferències de significat (Il se passe des
choses étranges/je me passe de voiture ; Il manque de
pièces/J’ai manqué un cours/Vous me manquez
beaucoup)

Ça
Posició : Travailler, ça fatigue/ça fatigue de travailler ; sortir,
ça me plaît/ça me plaît de sortir
Frases fetes : Ça vaut la peine/le coup, ça y est, c’est ça, ça
roule
Verbs impersonals amb doble construcció i diferències de
(revisió).

Construccions impersonals pròpies del registre formal:
Vous êtes censés arriver à l’heure/Vous êtes priés de
bien vous tenir

Construccions impersonals pròpies del registre formal
(revisió)

Expressions amb pronoms : ne t’en fais pas ! Je m’en
fiche ! J’en ai marre ! Ça m’est égal ! J’en ai assez ! Il en
fait des tonnes ! Écoute : je veux en avoir le cœur net !

Expressions amb pronoms (revisió)

En/y (revisió i ampliació)
Ús de en i y segons el registre: Allez-y doucement ! amb
verbs pronominals : Je m’y plais beaucoup, s’en prendre
à/n’en faire qu’à sa tête

Pronoms
personals forts
Pronoms
relatius

2. L'existència.
Verbs

3. La
pertinença.
Possessius

En/y (revisió)
Verbs pronominals : Je m’y plais beaucoup s’en prendre
à/n’en faire qu’à sa tête

En/y per a persones només al registre familiar: Tu
t’occupes des enfants? Oui, je m’en occupe
Je lui fais confiance/J’ai confiance en lui/je me méfie de
lui

En/y per a persones només al registre familiar: Tu t’occupes
des enfants? Oui, je m’en occupe
Je lui fais confiance/J’ai confiance en lui/je me méfie de lui

Ús del pronom y (substitut d’un complement inanimat
amb preposició à) (revisió)

Ús del pronom y (substitut d’un complement inanimat amb
preposició à) (revisió)

Ordre i combinació dels pronoms, els doble pronoms
(consolidació)
Vas-y ! ; Donnez-le-moi ; Parle-lui-en! ; Ne leur en
donne pas ; Mais prenez-en! ; Eux, tout le monde les
connaît ; C’est moi qui vous ai appelé ; Laissez-moi lui
en parler! ; Je lui en ai parlé ; Je m’occupe de lui ; Je
vous laisse en prendre deux chacun ; Mes cheveux, je
vais me les faire couper, ne jamais leur en donner avant
midi, tu lui en parleras puisque tu nous le dis

Ordre i combinació dels pronoms, els doble pronoms
(consolidació)
Vas-y ! ; Donnez-le-moi ; Parle-lui-en! ; Ne leur en donne
pas ; Mais prenez-en! ; Eux, tout le monde les connaît ; C’est
moi qui vous ai appelé ; Laissez-moi lui en parler! ; Je lui en
ai parlé ; Je m’occupe de lui ; Je vous laisse en prendre deux
chacun ; Mes cheveux, je vais me les faire couper, ne jamais
leur en donner avant midi, tu lui en parleras puisque tu nous
le dis.

Absència del pronom sujet en enumeracions, en
missatges breus o anuncis i en frases fetes: Arriverons
demain, Peu importe/ en enumeracions i en la llengua
oral: Qu’est-ce qu’on doit faire? Faut tout ranger; Qu’estce qu’y a? Y’a que je comprends pas

Absència del pronom sujet en enumeracions, en missatges
breus o anuncis i en frases fetes (revisió)

Altres casos de dont: C’est un quartier dont on
apprécie le calme

Altres casos de dont: C’est un quartier dont on apprécie le
calme

Duquel/dont: le musée donp Paul es directeur/le
musée en face duquel il habite

Duquel/dont: le musée donp Paul es directeur/le musée en
face duquel il habite

Il est (INDICATIU: Present, pretèrit perfet “passé
composé”, imperfet, futur compost, condicional simple i
compost, plusquamperfet, pretèrit plusquamperfet,
passat “antérieur”, simple/SUBJUNTIU: present i
compost ).
Il y a (INDICATIU: Present, pretèrit perfet “passé
composé”, imperfet, futur compost, condicional simple i
compost, plusquamperfet, pretèrit plusquamperfet,
passat “antérieur”, simple/subjuntiu: present i compost)

Il est (INDICATIU: Present, pretèrit perfet “passé composé”,
imperfet, futur compost, condicional simple i compost,
plusquamperfet, pretèrit plusquamperfet, passat “antérieur”,
simple/SUBJUNTIU: present i compost ).
Il y a (INDICATIU: Present, pretèrit perfet “passé composé”,
imperfet, futur compost, condicional simple i compost,
plusquamperfet, pretèrit plusquamperfet, passat “antérieur”,
simple/subjuntiu: present i compost)

Ús del possessiu sense relació de possessió per
indicar el caràcter habitual de l’acció: Il a manqué son
train/Il a sa migraine/ caràcter afectiu: Mon vieux/elle

travaille son anglais o despectiu: Je le connais, son
prince charmant!
4. La quantitat.
Quantificadors

Expressions amb numerals : Être sur son trente et
un/Couper le fil en quatre/faire d’une pierre deux coups.
Quantitats aproximades : Trente euros et quelque/tout
au plus deux mois
de, du, de la, des
Sans: partir sans faire de bruit, travailler sans faire de
repos
Avoir: du charme, de la classe, de l’allure, de la fièvre,
de l’asthme, des allergies

de, du, de la, des
Sans: partir sans faire de bruit, travailler sans faire de repos
Avoir: du charme, de la classe, de l’allure, de la fièvre, de
l’asthme, des allergies

Indefinits
Tout/tous/tout le monde (revisió)

Indefinits
Tout/tous/tout le monde (revisió)

Elle sort avec n’importe qui, elle mange n’importe quoi,
elle se trouve bien n’importe où, n’importe qui vous
indiquera la station de metro, demandez à n’importe qui

Elle sort avec n’importe qui, elle mange n’importe quoi, elle
se trouve bien n’importe où, n’importe qui vous indiquera la
station de metro, demandez à n’importe qui.

Divers/différents/plusieurs sense determinant: ils ont
posé diverses questions, différentes questions

Divers/différents/plusieurs sense determinant: ils ont posé
diverses questions, différentes qüestions
Quiconque peut se présenter aux élections/ nous n’avons
autorisé quiconque à transmettre ces données

Indefinits invariables (revisió i ampliació): quel que,
autrui
Toute personne, quelle qu’elle soit, doit payer pour ses
erreurs/ Quels que soient vos choix, il faudra les
assumer pleinement/ Quelles que puissent être vos
craintes, il n’existe pas d’autre solution que de foncer

Toute personne, quelle qu’elle soit, doit payer pour ses
erreurs/ Quels que soient vos choix, il faudra les assumer
pleinement/ Quelles que puissent être vos craintes, il n’existe
pas d’autre solution que de foncer
Qui faut-il respecter? – Autrui / C’est autrui qu’il faut aimer /
Mon ennemi, c’est autrui / Il est toujours dangereux de vouloir
faire le bonheur d’autrui contre son gré

Adverbis i locucions adverbials (revisió i ampliació):
quasiment, guère
J'ai quasiment fini mon travail (familier)
Les pays en développement n'en produisant guère, les
produits pharmaceutiques doivent le plus souvent être
importés.

Adverbis i locucions adverbials (revisió): quasiment, guère
J'ai quasiment fini mon travail (familier)
Les pays en développement n'en produisant guère, les
produits pharmaceutiques doivent le plus souvent être
importés.
Ús amb verbes recíprocs : Se parler l’un à l’autre/ se consoler
l’un l’autre

Ús amb verbes recíprocs : Se parler l’un à l’autre/ se
consoler l’un l’autre
Diferència semàntica quelques/certains/des: Je n’ai que
quelques minutes/Certains participants sont déjà partís.
5. La qualitat.
Adjectius

Posició de l’adjectiu

Posició de l’adjectiu

Anteposició amb canvi de significat: un type sale/un sale
type/une seule personne/une personne seule, différent
avis/des avis différents

Anteposició amb canvi de significat: un type sale/un sale
type/une seule personne/une personne seule, différent
avis/des avis différents

Le premier candidat, le mois dernier, le prochain arrêt
de bus, l’été prochain, les deux derniers mois, les trois
prochains jours, les deux autres possibilités

Le premier candidat, le mois dernier, le prochain arrêt de bus,
l’été prochain, les deux derniers mois, les trois prochains
jours, les deux autres possibilités

Un beau petit vélo, un bon gros livre, une jolie petite fille

Un beau petit vélo, un bon gros livre, une jolie petite fille

Une femme exceptionnellement belle, un roman
extrêmement mauvais, un discours affreusement long

Une femme exceptionnellement belle, un roman
extrêmement mauvais, un discours affreusement long

Adjectius de colors i expressions: voir rouge, voir la vie
en rose, se regarder dans le blanc de l’oeil, peur bleue
Sinònims intercanviables segons el contexte: maladroit,
gauche
- Flexió de
gènere
- Flexió de
nombre
-Concordança

- Derivació

Adjectius variables o invariables segons posició: Une
demi heure/une heure et demie; Nu-pieds/Pieds nus
Adjectius invariables amb valor adverbial: chanter faux,
coûter cher
Adjectius
compostos:
sourd-muets,
psychopédagogiques, cerises aigres-douces, des petits pois
extra-fins, des robes bleu-ciel
Prefixos: athée, adhérent, analphabète, androgyne,
extraordinaire, hectomètre, iconoclaste, mécontent,
pathogène, surdoué

Adjectius variables o invariables segons posició: Une demi
heure/une heure et demie; Nu-pieds/Pieds nus
Adjectius invariables amb valor adverbial: chanter faux,
coûter cher

Prefixos: athée, adhérent, analphabète, androgyne,
extraordinaire, hectomètre, mécontent, pathogène

Sufixos pejoratius o familiars: richard, blondasse,
bleuâtre, vieillot

Sufixos pejoratius o familiars: richard, blondasse, bleuâtre,
vieillot

Sufixos diminutius i
grassouillette, richissime

maigrelet,

Sufixos diminutius i superlatius: maigrelet, grassouillette,
richissime

Sufixos de qualitat: repérable, glacial, vital, viticole,
polygame, disponible, actif, passif, monolithe,
biologique, zoomorphique, économe, francophone,
anglophile, anglophobe, isotherme, barbu

Sufixos de qualitat: repérable, glacial, vital, viticole,
polygame, disponible, actif, passif, monolithe, biologique,
zoomorphique, économe,
francophone, anglophile,
anglophobe, isotherme, barbu, charnu
Lequel/qui

superlatius:

- Oracions
subordinades
relatives

Ús de lequel en lloc de qui per evitar ambigüitats: j’ai
rencontré ma voisine et son fils, lequel m’a donné sa carte de
visite/deux nouveaux témoignages ont été reçus, lesquels
confirment la piste d’un crime
Quoi (antecedent neutre: quelque chose, ce, rien...o una
frase): Ce à quoi il aspire, c’est d’habiter à la campagne/Il les
salua, après quoi il quitta la salle

6. El grau
Comparatius

Tout : Les arbustes sont tout petits

Tout : Les arbustes sont tout petits

Le coût de la vie est de plus en plus élévé/on vie de
moins en moins bien/ la situation est de pire en pire/ plus
je t’entends, plus je te vois et plus je t’aime/ plus je
réfléchis, moins je comprends la situation
D’autant plus ... que ; davantage + substantiu ; comme
si ; de la même manière ; de même que ; tel quel ; moins
de ... que (revisió)

Le coût de la vie est de plus en plus élévé/on vie de moins en
moins bien/ la situation est de pire en pire/ plus je t’entends,
plus je te vois et plus je t’aime/ plus je réfléchis, moins je
comprends la situation
D’autant plus ... que ; davantage + substantiu ; comme si ; de
la même manière ; de même que ; tel quel ; moins de ... que
(revisió)

Superlatius

Repetició de l’article : Les personnes les plus sérieuses
et les plus responsables sont devant vous/

Repetició de l’article : Les personnes les plus sérieuses et les
plus responsables sont devant vous/
Le mieux/le plus mal : C’est « Gino » qu’on mange le
mieux/c’est chez Skifo qu’on mange le plus mal

Quan l’antecedent d’una oració de relatiu és un
superlatiu: C’est le plus beau que j’aie jamais rencontré

Quan l’antecedent d’una oració de relatiu és un superlatiu:
C’est le plus beau que j’aie jamais rencontré
Les preposicions à (amb complement de lloc o d’adjectius
com utile, essentiel i propice) i parmi (+ nom plural) : Certains
seniors sont privés des ressources les plus essentiels à la
vie ; Parmi mes enfants, Florian est le plus timide.

Absoluts :
Amb adverbis com bien, extrêmement, fort, super, très
+ adjectiu (Vous êtes bien matinal !)
Amb les expressions des mieux, des plus ou des
moins : ces sont des exemples des mieux choisis.
C’est un panorama des plus splendides (Concordança
del adjectiu amb el nom)

Absoluts :
Amb adverbis com bien, extrêmement, fort, super, très +
adjectiu (Vous êtes bien matinal !)
Amb les expressions des mieux, des plus ou des moins : ces
sont des exemples des mieux choisis. C’est un panorama des
plus splendides. (Concordança del adjectiu amb el nom)
Amb prefixos : archi-, extra-, hyper-, super, ultra-/ suffixos: issime

Amb prefixos : archi-, extra-, hyper-, super, ultra-/
suffixos: -issime
Expressió del grau amb adverbes del registre familiar:
vachement, drôlement
II. L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS (UBICACIÓ, POSICIÓ, MOVIMENT, ORIGEN, DIRECCIÓ, DESTINACIÓ, DISTÀNCIA I
DISPOSICIÓ).
Adverbis de
Dessus/dessous : Écris son nom sur l’étiquette/ Écris-le Dessus/dessous : Écris son nom sur l’étiquette/ Écris-le
lloc
dessus ; Où est le chat ? Regarde dessous
dessus ; Où est le chat ? Regarde dessous
Adverbis compostos : là-dessus/dessous (montez làdessus),
là-dedans
(entrez
là-dedans)/par- Adverbis compostos : là-dessus/dessous (montez làdessus/dessous
(passez
par-dessus),
ci- dessus), là-dedans (entrez là-dedans)/par-dessus/dessous
dessus/dessous (signez ci-dessous)
(passez par-dessus), ci-dessus/dessous (signez ci-dessous)
Preposicions
Vis-à-vis de , au pied de
Vis-à-vis de, au pied de
de lloc i
locucions
Hors de/ en dehors de: il habite hors de la ville
Hors de/ en dehors de: il habite hors de la ville
preposicionals
Chez+ nom propi o sigla sense article: chez Citroën, Chez+ nom propi o sigla sense article: chez Citroën, chez
chez Avis, chez EDF, chez IBM
Avis, chez EDF, chez IBM

Pronom
adverbial

Sous/au dessous de :Le chat est sous le lit/ il habite au
dessous de chez moi

Sous/au dessous de :Le chat est sous le lit/ /il habite au
dessous de chez moi

Par dessous/ par dessus (sense preposició de ) :
passe par-dessus le mur

Par dessous/ par dessus (sense preposició de ) : passe
par-dessus le mur

Derrière/devant: la partie de derrière/la partie de devant

Derrière/devant: la partie de derrière/ la partie de devant

À l’avant/à l’arrière: à l’avant de l’avion, à l’arrière de
l’avion
Près de/proche de : Annaïse habite au nª 15, près de
chez lui/le francçais est proche de l’italien

À l’avant/à l’arrière: à l’avant de l’avion, à l’arrière de l’avion
Près de/proche de : Annaïse habite au nª 15, près de chez
lui/le français est proche de l’italien

La localització espacial amb oració impersonal il y a
INDICATIU: Present, pretèrit perfet “passé composé”,
imperfet, futur compost, condicional simple i compost,

Auprès de: Une infirmière est auprès du malade toute la nuit
La localització espacial amb oració impersonal il y a
INDICATIU: Present, pretèrit perfet “passé composé”,
imperfet, futur compost, condicional simple i compost,

Oracions
adverbials

plusquamperfet, pretèrit plusquamperfet, passat
“antérieur”, simple/SUBJUNTIU: present i compost )

plusquamperfet, pretèrit plusquamperfet, passat “antérieur”,
simple/SUBJUNTIU: present i compost )

Sense antecedent (Indicatiu : on se sait pas par où sont
entrés les voleurs/ j’ai remis les livres là où ils étaient ;
Subjuntiu : Où que tu ailles, j’irai te chercher)

Y reemplaça là-bas amb verbes com: habiter, vivre, grandir,
passer sa vie/les vacances, rester, travailler, faire des études,
naître, mourir (verbs de tipus être): je suis allé en Grèce et j’y
ai passé l’éte, je suis né à Londres et j’y ai grandi/amb verbes
puntuals tipus faire, y és facultatiu: je suis allé à Londres et
j’ai fait des courses
Sense antecedent (Indicatiu : on se sait pas par où sont
entrés les voleurs/ j’ai remis les livres là où ils étaient ;
Subjuntiu : Où que tu ailles, j’irai te chercher)

dans les+décennies, dans les années soixante

dans les+décennies, dans les années soixante

à la Renaissance, au Moyen-Âge, dans l’Antiquité; dans
l’avenir/à l’avenir, dans le passé, mettez les verbes au
futur/au passé

à la Renaissance, au Moyen-Âge, dans l’Antiquité; dans
l’avenir/à l’avenir, dans le passé, mettez les verbes au
futur/au passé

au cours amb dernier, passé, prochain:
au cours des prochaines années/des siècles passés
mi-avril, début mars, à la fin du mois d’avril

au cours amb dernier, passé, prochain: au cours des
prochaines années/des siècles passés
mi-avril, début mars, à la fin du mois d’avril

7 jours sur 7

7 jours sur 7

la fois où (moment precís)/chaque fois que j’y pense
(repetició)

la fois où (moment precís)/chaque fois que j’y pense
(repetició)

être à mi-chemin/arriver vers le milieu du mois

être à mi-chemin/arriver vers le milieu du mois

j’arriverai mi-juin/à la mi-juin/au milieu du mois de juin

j’arriverai mi-juin/à la mi-juin/au milieu du mois de juin
Consolidació dels nivells anteriors

III. EL TEMPS
1. Ubicació
temporal
absoluta

Preposicions
de temps
2. Ubicació
temporal
relativa

Adverbis de temps i locució adverbials (revisió i ampliació): à tout bout de champ, promptement, à toute allure, sous 8
jours/huitaine, dans les meilleurs délais
SITUATION PAR RAPPORT AU PRÉSENT
Avant-hier
Hier
matin
matin
après-midi
après-midi
soir
soir
La semaine
d’avant/précédente

La semaine
dernière/passée

Le mois
d’avant/précédent

Le mois
dernier/passé

L’année
L’année
d’avant/précédente dernière/passée
Il y a un mois/un an...
Dans le passé, autrefois, jadis

Aujourd’hui
Ce matin
Cet/cette
après-midi
Ce soir
Cette semaine

Demain
matin
après-midi
soir

Après-demain
matin
après-midi
soir

La semaine
prochaine

La semaine
d’après/suivante

Ce mois-ci

Le mois
prochain

Le mois
d’après/suivant

Cette année

L’année
L’année
prochaine
d’après/suivante
Dans un mois/un an...
À l’avenir/dans l’avenir

En ce moment
(-ci)
Maintenant
Actuellement

SITUATION PAR RAPPORT AU PASSÉ ET AU FUTUR
Deux jours
La veille
Ce jour-là
avant/ plus
au matin
Ce matin-là
tôt
au soir

Le lendemain
matin
après-midi

Deux jours
après/plus tard
Le surlendemain

L’avantveille
Deux
semaines
avant/plus
tôt
Deux mois
avant/plus
tôt
Deux ans
avant/plus
tôt

La semaine
d’avant/
précédente
Le mois
d’avant/
précédent
L’année
d’avant/
précédente

Il y a un mois/un an...
Dans le passé, autrefois, jadis

3. Ubicació
temporal

Cet aprèsmidi-là
Ce soir-là
Cette
semaine-là

Ce mois-là
Cette annéelá

À ce momentlà
À
cette
époque-là

Expressió de la durada ( revisió)

An : fins a 1 milió (no inclòs): 1, 2, 3 ans, 1000 ans/1
million d’années
Année: amb la resta d’expressions de quantitat:
quelques années, une dizaine d’années, combien
d’années? / amb un millier, un million: un millier
d’années, un million d’années
Jour: amb expressions de quantitat: 10 jours,
quelques jours
Journée (amb demi): une demi-journée
Freqüència :
Chaque année/une fois par an/1an sur 2 o 1année
sur 2; però més endavant: 2 années sur 3, 3 années
sur 4
Per amplificar la duració:
Dix années passèrent
Année, journée, matinée, soiréé (durada):
-ée:
Després dels adjectius:
Une longue journée/une bonne année, une
charmante soirée, une belle matinée
Algunes prepositions:
Dans la matinée, en cours d’année, en fin de journée,
en debut de soirée
Es diu:
Trois ans, trois belles années, trois longues années,
la troisième année
Per indicar una data, no durada:
Un beau jour, le nouvel an, un triste soir

soir
La
semaine
d’après/suivante

Le
mois
d’après/suivant
L’année
d’après/suivante

Deux semaines
après/plus tard
Deux mois
après/plus tard
Deux ans
après/plus tard

Plus tard,
Au cours des années suivantes

Expressió de la durada:
une nuitée, en matinée et soirée, voilà... que, j’arriverai mi-juin/à
la fin juin/ à la fin du mois/en avril/au mois d’avril/début mars, au
printemps prochain, l’automne dernier,
An : fins a 1 milió (no inclòs): 1, 2, 3 ans, 1000 ans/1 million
d’années
Année: amb la resta d’expressions de quantitat: quelques
années, une dizaine d’années, combien d’années? / amb un
millier, un million: un millier d’années, un million d’années
Jour: amb expressions de quantitat: 10 jours, quelques jours
Journée (amb demi): une demi-journée
Freqüència :
Chaque année/une fois par an/1an sur 2 o 1année sur 2; però
més endavant: 2 années sur 3, 3 années sur 4
Per amplificar la duració:
Dix années passèrent
Année, journée, matinée, soiréé (durada):
-ée:
Després dels adjectius:
Une longue journée/une bonne année, une charmante soirée,
une belle matinée
Algunes preposicions:
Dans la matinée, en cours d’année, en fin de journée, en début
de soirée
Es diu:
Trois ans, trois belles années, trois longues années, la troisième
année
Per indicar una data, no durada:
Un beau jour, le nouvel an, un triste soir
Paul a marché pendant 3 heures, Il a traversé Paris en 3 heures,
Il s’est préparé pendant 2 heures.

Paul a marché pendant 3 heures, Il a traversé Paris
en 3 heures, Il s’est préparé pendant 2 heures.

Le stage commence dans dix jours. /On doit payer dans les 10
jours.

Le stage commence dans dix jours. /On doit payer
dans les 10 jours

Désormais/dorénavant (registre formal), “à partir de
maintenant”: désormais/dorénavant les réunions auront lieu
dans le bâtiment 2

Désormais/dorénavant (registre formal), “à partir de
maintenant”: désormais/dorénavant les réunions
auront lieu dans le bâtiment 2

4. Freqüència.

Brièvement, en un rien de temps, définitivement, en
un clin d’œil
une fois pour toutes, une fois de plus, rarement, des
fois, à plusieurs reprises, périodiquement, sans
cesse, par intermittence, par à-coups

une fois pour toutes, une fois de plus, rarement, des fois, à
plusieurs reprises, périodiquement, sans cesse, par
intermittence, par à-coups

Simultaneïtat (revisió)

Simultaneïtat: (revisió)

Gerundi (revisió)

Gerundi (revisió i aprofundiment): Aspecte duratiu del gerundi:
la crise va en augmentant

Participi passat: (revisió)

Participi passat: (revisió)

Passat imperfet amb una referència concreta: J’étais
malade quand vous m’avez vu. /J’arrivais du marché
quand tu as sonné.

Passat imperfet amb una referència concreta: J’étais malade
quand vous m’avez vu. /J’arrivais du marché quand tu as sonné.

5. Etapes.
6. Relacions
temporals
(seqüència,
anterioritat,
posterioritat,
simultaneïtat).

Anterioritat (revisió i ampliació):

Posterioritat (revisió)
Relació dels temps:
(Reforç i ampliació de les estructures)
Une fois+participe passat o proposició amb
participi/une fois que +indicatiu:
Une fois utilisé, ce vêtement ne peut plus être
échangé.
Une fois la télé éteinte, nous avons repris notre
conversation.
Une fois que ma tablette est chargée, je peux l’utiliser
pendant 8 heures.
Adverbis:
Temps verbals:
- Expressió del
present:

Anterioritat :
amb el passat “surcomposé”: Quand il a eu mangé, il est sorti.
Posterioritat:
Relació dels temps:
(Reforç i ampliació de les estructures)
Une fois+participe passat o proposició amb participi/une fois que
+indicatiu:
Une fois utilisé, ce vêtement ne peut plus être échangé.
Une fois la télé éteinte, nous avons repris notre conversation.
Une fois que ma tablette est chargée, je peux l’utiliser pendant 8
heures.

Revisió i usos particulars

Revisió i usos particulars

Consolidació de les formes verbals irregulars del
present d’indicatiu

Consolidació de les formes verbals irregulars del present
d’indicatiu

Formes dels verbs pronominals: reflexius, recíprocs i Formes dels verbs pronominals: reflexius, recíprocs i no
no reflexius (se jeter, s’évader, se battre)
reflexius (se jeter, s’évader, se battre)
Quatre models per simplificar la adquisició la conjugació particular de verbs irregulars en el present de l’indicatiu (revisió)
Model 1 conduire (je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, elles conduisent)
Model 2 connaître (je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, elles connaissent)
Model 3 plaire (je plais, tu plais, il plaît*, nous plaisons, vous plaisez, elles plaisent) ou plait*
Model 4 recevoir (je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent)
El verb mourir és irregular i no té temps compostos (je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous mourez, ils meurent)

Altres verbs menys usuals del tercer grup que
serveixen de mòdels per conjugar altres verbs:
acquérir, clore, coudre, croître, déchoir
extraire, peindre, résoudre
vaincre, s’asseoir o s’assoir

Imperatiu present: valor condicional: Donnez-moi un levier et je
soulèverai le monde

Condicional: els verbs regulars i irregulars (revisió)
Subjuntiu: les formes regulars i irregulars. (revisió)

Condicional: els verbs regulars i irregulars (revisió)
Subjuntiu: les formes regulars i irregulars. (revisió)
Oposició Indicatiu/Subjuntiu: d’où tenez-vous qu’il a fait cela/
d’où tenez-vous qu’il ait fait cela

- Expressió del
passat:

Consolidació del perfet compost “passé composé”,
del pretèrit imperfet d’indicatiu i del pretèrit
Plusquamperfet: Hier j’étais malade/hier j’ai été
malade; j’avais mal à la tête/j’ai eu mal à la tête/
registre literari: le 2 juin je prenais l’avion pour
Montréal/registre familiar:... j’ai pris l’avion pour
Montréal
Pretèrit imperfet per indicar consell o suggeriment
(revisió)
Pretèrit plusquamperfet i condicional compost per
expressar irrealitat i penediment (revisió).
Accord del particip passat: seguit d’un atribut del
subjecte: Tout le monde l’a crue morte/ tenint com a
objecte directe el pronom l´: Cette étude est moins
difficile que je l’avais présumé/ precedit per un
col·lectiu o un adverbi de quantitat: la foule
d’hommes que j’ai vue/en relació amb dos
antecedents units per ou/n : Ce n’est pas ton frère ni
ta soeur que j’ai invités, c’est toi/ en relació amb
un/un des, un/une de: Je vous rapporte un des livres
que vous m’avez prêtés/seguit d’un infinitiu: Les
violinistes que j’ai entendus jouer/les airs que j’ai
entendu jouer

Consolidació del perfet compost “passé composé”, del pretèrit
imperfet d’indicatiu i del pretèrit Plusquamperfet:
Hier j’étais malade/hier j’ai été malade; j’avais mal à la tête/j’ai
eu mal à la tête/ registre literari: le 2 juin je prenais l’avion pour
Montréal/registre familiar:... j’ai pris l’avion pour Montréal/j’ai
retrouvé la bague que j’avais perdue/que j’ai perdue; Il avoue
qu’il a volé/il a avoué qu’il avait volé
Pretèrit imperfet per indicar consell o suggeriment (revisió)
Imperfet hipocorístic: il était gentil ce toutou-là
Pretèrit plusquamperfet i condicional compost per expressar
irrealitat i penediment (revisió):
Accord del particip passat: seguit d’un atribut del subjecte: Tout
le monde l’a crue morte/ tenint com a objecte directe el pronom
l´: Cette étude est moins difficile que je l’avais présumé/ precedit
per un col·lectiu o un adverbi de quantitat: la foule d’hommes
que j’ai vue/en relació amb dos antecedents units per ou/n : Ce
n’est pas ton frère ni ta soeur que j’ai invités, c’est toi/ en relació
amb un/un des, un/une de: Je vous rapporte un des livres que
vous m’avez prêtés/seguit d’un infinitiu: Les violinistes que j’ai
entendus jouer/les airs que j’ai entendu jouer

Concordança del participi en verbes pronominals: Ils se sont
adressé la parole/Ils se sont adressés à la direction; Ils se sont
téléphoné
Se parler, se mentir, se nuire, se plaire, se sourire, se suffire, se
succéder: ils se sont plu tout de suite/les années se sont
succédé/ils ne se sont jamais menti
Se demander, se permettre, se rendre compte; elle s’est permi
de le critiquer/elle s’est rendu compte de son erreu/elle s’est
demandé où aller
S’apercevoir: elle s’est apercue dans la glace/elle s’est aperçue
qu’il était là
S’imaginer: elle s’est imaginée en robe de mariée/ elle s’est
imaginé qu’il viendrait
Verbs faire et i laisser: elle s’est fait prendre
Ús dels tres temps del passat en la narració i esdeveniments:
Pretèrit imperfet d’indicatiu “històric” (revisió)
Subjunctiu compost (revisió): Il faut que j’aie finide rédiger ce
rapport avant midi)

Imperatiu compost (consolidació): Aie fini avant mon retour/
sois respecte/ayez été libérés de votre travail pour le 15
septembre
Concordança del participi en verbes pronominals: Ils
se sont adressé la parole/Ils se sont adressés à la
direction; Ils se sont téléphoné
Se parler, se mentir, se nuire, se plaire, se sourire, se
suffire, se succéder: ils se sont plu tout de suite/les
années se sont succédé/ils ne se sont jamais menti
Se demander, se permettre, se rendre compte; elle
s’est permi de le critiquer/elle s’est rendu compte de
son erreu/elle s’est demandé où aller
S’apercevoir: elle s’est apercue dans la glace/elle
s’est aperçue qu’il était là
S’imaginer: elle s’est imaginée en robe de mariée/
elle s’est imaginé qu’il viendrait
Verbs faire i laisser: elle s’est fait prendre

El passat simple per a texts literaris, relats històrics, premsa
escrita, contes, biografia (formes regulars i irregulars)

Ús dels tres temps del passat en la narració i
esdeveniments:
Pretèrit imperfet d’indicatiu “històric” (Le 17
décembre 2010, un tunisien s’immolait par le feu)

Formes més usuals (tercera persona del singular i del plural)
dels verbs més corrents: il passa son enfance au Maroc, il
traduisit quelques oeuvres en wolof, il partit en Afrique, il fit le
récit de ses aventures et les publia, il fut interné trois ans, il écrivit
sans relâche, il mourut en prison, elles prirent l’avion, elles
durent attendre, elles naquirent au Luxembourg, elles voulurent
changer, elles finirent par renoncer, elles surent tout de suite,
elles dirent adieu à leur père, elles reconnurent son succès. Les
enfants se mirent à creuser la fosse ; ils y descendirent la boîte,
jetèrent dessus des fleurs et des feuilles; bientôt elle se mit à
rire.

Subjunctiu compost (revisió): Il faut que j’aie fini de
rédiger ce rapport avant midi)
Imperatiu compost (consolidació): Aie fini avant mon
retour/ sois respecte/ayez été libérés de votre travail
pour le 15 septembre

Passat simple (formació en totes les
persones):
-er: -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -ère, -èrent
-ir: -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -îrent
tenir/venir: -ins, -ins,-înmes, -inrent
-oir/-re: -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -îrent/us, -us, -us, -ûmes, -ûtes, -urent
-indre: -gn: il éteignit, il joignit

El passat simple per a texts literaris, relats històrics,
premsa escrita, contes biografia (formes regulars)
Passat simple: formació de les formes més usuals
(tercera persona del singular i del plural) dels verbs
més corrents: il passa son enfance au Maroc, il
traduisit quelques oeuvres en wolof, il partit en
Afrique, il fit le récit de ses aventures et les publia, il
fut interné trois ans, il écrivit sans relâche, il mourut
en prison, elles prirent l’avion, elles durent attendre,
elles naquirent au Luxembourg, elles voulurent
changer, elles finirent par renoncer, elles surent tout
de suite, elles dirent adieu à leur père, elles
reconnurent son succès.

- Expressió del
futur:

El passat “antérieur” (el passat del passat simple)
per a la literatura, els relats històrics; Quand il eut
donné son dernier sou, il vendit ses meubles et ses
vêtements.
Consolidació del futur de l’indicatiu. Verbs regulars i
irregulars.

El passat “antérieur” (el passat del passat simple) per a la
literatura, els relats històrics; Quand il eut donné son dernier sou,
il vendit ses meubles et ses vêtements. /Dès qu’elle eut franchi
la porte, Vincent l’informa de l’appel qu’il avait reçu.

Consolidació del futur de l’indicatiu. Verbs regulars i irregulars.
Futur simple: reactualització de temps passats en relació amb
l’enunciació: Le 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la Bastille.
Ils guillotineront leur roi quelques mois plus tard/idea de fatalitat
o destí: Paul épouse Rose en 1938, la guerre éclatera. Paul ne
reviendra pas.
Futur compost. Formació i ús (revisió)

Futur compost. Formació i ús (revisió)
Tu auras le temps de faire la synthèse des
documents que je t’aurais donnés ? (anterioritat)
Le plombier me l’a promis: vendredi il aura installé la
douche.
Elle n’est pas rentrée: sa réunion aura duré plus
longtemps que prévu.
Il m’est fait à sa carrière sportive où il aura remporté
dix médailles.
Futur compost amb valor de condicional: La porte ne
s’ouvre pas? Le code aura changé/ Marc et Léa sont
déjà arrivés ? Ils seront partis avant nous.
Condicional simple: futur al passat al estil indirecte (Il
a dit qu’il fumerait.)

IV. L'ASPECTE
1. Puntual:
2.
Imperfectiu
(progressiu,
continu
i
habitual).
Mitjançant:

3. Perfectiu

4. Perífrasis
aspectuals

Futur compost amb valor de condicional: La porte ne s’ouvre
pas? Le code aura changé/ Marc et Léa sont déjà arrivés ? Ils
seront partis avant nous.
Distinció del matisos del futur simple i perifràstic: mon fils va être
champion du monde/mon fils sera champion du monde ok mais
à déplacer non?
Ús del present en lloc del futur perifràstic per reforçar l’idea
d’imminència: Attends un minute: je t’ouvre la porte!/Nous
partons bientôt en vacances/ Je sors, mais je reviens tout de
suite.../Voilà, voilà: j’arrive!

Verbs en present d'indicatiu i futur de l’indicatiu
(revisió)
Present d'indicatiu , pretèrit imperfet

Verbs en present d'indicatiu i futur de l’indicatiu (revisió)

Afixació:
Prefix en-: s'endormir, s'envoler

Afixació:
Prefix en-: s'endormir, s'envoler

Verbs polisèmics segons el
context: demander, passer l’heure est passée
maintenant / l’heure a passé vite

Verbs polisèmics segons el
context: demander, passer l’heure est passée maintenant /
l’heure a passé vite

Pretèrit perfet simple, pretèrit perfet compost,
pretèrit Plusquamperfet de l’indicatiu
passat simple, passat “antérieur”, futur “antérieur”
Verbs polisèmics segons el context: demander,
passer l’heure est passée maintenant / l’heure a
passé vite, il se passe des choses étranges/je me
passe de voiture, il manque deux pièces/j’ai manqué
un cours/vous me manquez beaucoup
entrer en, prendre (son envol), tomber (malade,
enceinte etc.), rendre+adjectiu, prendre (de l’âge, du
ventre)

Present d'indicatiu , pretèrit imperfet (històric)

Verbs acabats en –ir: verdir, noircir, blanchir, vieillir, devenir...
Pretèrit perfet simple, pretèrit perfet compost, pretèrit
Plusquamperfet de l’indicatiu, passat simple, passat
“antérieur”, passat “surcomposé”, futur “antérieur”
Verbs polisèmics segons el context: demander, passer
l’heure est passée maintenant / l’heure a passé vite, il se
passe des choses étranges/je me passe de voiture, il manque
deux pièces/j’ai manqué un cours/vous me manquez
beaucoup
entrer en, prendre (son envol), tomber (malade, enceinte etc.),
rendre+adjectiu, prendre (de l’âge, du ventre)

V. LA MODALITAT
1. Capacitat:
je suis à même de, je suis en état de/ exercé à/ apte à +
infinitiu

2. Necessitat:
3. Possibilitat /
impossibilitat:
4. Probabilitat /
improbabilitat:

Ça me dit quelque chose / je m’y connais en / j’ai entendu
parler de, en avoir été informé
je suis comblé, ça me convient parfaitement (satisfacció)
Comment as –tu pu lui dire cela?
Frases com Il n’en est pas question, c’est hors de
question
Il n’y a que très peu de chance que,
il est indubitable que, je ne doute pas que, ça ne fait pas
l’ombre d’un doute, on ne peut pas nier que, il semblerait
que... + subjuntiu

Ça me dit quelque chose / je m’y connais en / j’ai entendu
parler de, en avoir été informé
je suis comblé, ça me convient parfaitement (satisfacció)
Comment as –tu pu lui dire cela?
Frases com Il n’en est pas question, c’est hors de question

Il n’est guère probable que + subjuntiu

Il n’est guère probable que + subjuntiu

Il est indubitable que, je ne doute pas que, ça ne fait pas
l’ombre d’un doute, on ne peut pas nier que, il semblerait
que... + subjuntiu

Je risque (fort) de + infinitiu

5. Intenció /
volició

Je m’attends à ce qu’il ait du retard/à ce qu’il soit bronzé
(preparar-se per una eventualitat)
Sans aucun doute (certitud) /sans doute (hipòtesis)

Locucions adverbials modals (dans le dessein de,
histoire de, question de)
Ça me dirait bien que +Subj / de + inf

Ça me dirait bien que +Subj / de + inf

Je songe (à), je tiens (à)

Je songe (à), je tiens (à)

J’envisage que + subjuntiu

J’envisage que + subjuntiu

S’indigner de, s’insurger contre, redouter, déplorer,
craindre que

S’indigner de, s’insurger contre, redouter, déplorer,
craindre que

Intenció o estimulació positiva: stimuler, motiver,
favoriser, faciliter, renforcer, fortifier, renforcer

Intenció o estimulació positiva: stimuler, motiver, favoriser,
faciliter, renforcer, peaufiner, fortifier, renforcer

Intenció o estimulació negativa: empêcher de, entraver,
contraidre, faire obstacle à, obliger, à pousser à,
aggraver

Intenció o estimulació negativa: empêcher de, entraver,
contraidre, faire obstacle à, obliger, à pousser à, aggraver
Tu es insuportable, mais je t’aime quand même

Tu es insuportable, mais je t’aime quand même
Je n’y vois pas d’inconvénient
J’exige que + subj

Je n’y vois pas d’inconvénient
J’exige que + subj

Quand on entre, on ferme la porte.

Quand on entre, on ferme la porte.

Vous êtes dans l’obligation de me présenter votre
passaport. (de manière formelle)
Ça s’impose de le remercier pour son hospitalité

Vous êtes dans l’obligation de me présenter votre
passaport. (de manière formelle)
Ça s’impose de le remercier pour son hospitalité

8. Prohibició:

Être censé ne pas + inf
Prendre garde à
Vous feriez bien mieux de

Être censé ne pas + inf
Prendre garde à
Vous feriez bien mieux de

9. Opinió

Il est strictement interdit que + subj
ça ne m’étonnerait pas que, je ne suis pas persuadé
que, il est certain, évident, clair, indéniable + subjuntiu

Il est strictement interdit que + subj
il est certain, évident, clair, indéniable + subjuntiu

6. Permís:
7. Obligació:

Il va de soi que...
Il va sans dire (+ ind)

Il va sans dire (+ ind)

Si je ne me trompe pas
Si tu veux savoir ce que je pense,
Je m’élève contre
J’ai un trou de mémoire / ça ne me revient pas

Si je ne me trompe pas
Si tu veux savoir ce que je pense,
Je m’élève contre
J’ai un trou de mémoire / ça ne me revient pas

Locucions: de mon point de vue, mon sentiment, c’est
que... je considère que, à mon goût, au goût de, c’est de
l’eau de rose, c’est bien de lui, en tout état de cause, en
toute logique, en toute simplicité, en vérité, je ne vous
cache pas que, pour ce qui concerne, pour mon compte,
pour ne rien te cacher, pour rien au monde, pour sûr, y a
pas photo!

Locucions: à un juger par, à y regarder de plus près, de
mon point de vue, mon sentiment, c’est que... je considère
que, à mon goût, au goût de, c’est de l’eau de rose, c’est
bien de lui, en son âme et conscience, en tout état de cause,
en toute logique, en toute simplicité, en vérité, je ne vous
cache pas que, loin de moi l’idée que, marquer le coup, ne
pas mener loin, pour ce qui concerne, pour mon compte,
pour ne rien te cacher, pour rien au monde, pour sûr, y a pas
photo, très peu pour moi!

Indiscutablement
Indiscutablement
10. Desig /
preferència
11. Sentiments

12. Negació

Ça me dirait (bien), ça me ferait plaisir de+ infinitiu
Mieux vaut tenir que courir
Locucions i expressions: aux petits soins, au vert, aux
anges, avoir la belle vie, avoir la paix, pétiller de joie, pour
comble de bonheur, prendre du bon temps, sauter au
plafond, se plier en quatre, se porter à merveille, se
tordre de rire, s’en donner à coeur joie, vivre d’amour et
d’eau fraîche, vivre de l’air du temps

Mieux vaut tenir que courir
Locucions i expressions: aux petits soins, amuser la galerie,
au vert, aux anges, avoir la belle vie, avoir la paix, péter de
santé, pétiller de joie, pour comble de bonheur, prendre du
bon temps, sauter au plafond, se la couler douce, se plier
en quatre, se porter à merveille, se tordre de rire, s’en
donner à coeur joie, vivre d’amour et d’eau fraîche, vivre de
l’air du temps

Je n’arrive pas à me faire à l’idée
Je suis un peu déconcerté
Il faut reconnaîre que
Je suis de tout coeur avec toi
Ça m’enlève un poids
C’est le comble! Il ne manquait plus que ça!
Ça me fait ni froid ni chaud
ça me rassure que + subjuntiu

Je n’arrive pas à me faire à l’idée
Je suis un peu déconcerté
Il faut reconnaîre que
Je suis de tout coeur avec toi
Ça m’enlève un poids
C’est le comble! Il ne manquait plus que ça!
Ça me fait ni froid ni chaud
ça me rassure que + subjuntiu

Je m’en fiche / je m’en fous

Je m’en fiche / je m’en fous

Verbs: blâmer, infliger, déprécier. rejeter, se vanter,
valoriser, dévaloriser, brûler pour, être épris de , tenir à,
vénérer,, prendre plaisir, s'enthousiasmer pour, se
satisfaire de, haïr, repousser, s’emporter, s’énerver,
s’indigner, s’irriter, redouter

Verbs: blâmer, infliger, déprécier. rejeter, se vanter, louer,
valoriser, dévaloriser, brûler pour, être épris de ,
s'émouvoir, s'éprendre, tenir à, vénérer, prendre plaisir,
s'enthousiasmer pour, se satisfaire de, abhorrer, haïr,
repousser, s’emporter,
s’énerver, s’indigner, s’irriter,
redouter

Jamais de la vie!

Jamais de la vie!

Verbs que expressen l’evitació: empêcher, éviter,
prendre garde, faire attention (à ce) que

Verbs que expressen l’evitació: empêcher, éviter, prendre
garde, faire attention (à ce) que

VI. EL MODE
VII. ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I REALITZACIONS
1. Estructura
Verbs intransitius (verbs de moviment i de canvi d’estat) Verbs transitius o intransitius (amb un sentit un poc
dels predicats
(revisió)
diferent): il travaille/ il travaille le bois; il boit / il boit de l’eau
verbals
gazeuse; la cheminée fume / il fume le cigare; on passe te
voir ce soir / on passe nos vacances au Maroc.
Verbs transitius directes (vouloir quelque chose) /
indirectes (obéir à, avoir besoin de, compter sur
quelqu’un ou sur quelque chose) (revisió)

Verbs transitius o intransitius segons la construcció :
arrêter, brûler, commencer, fuir, vaincre, servir, rougir,
rompre, siffler, glisser, retarder, veiller...

Verbs amb doble contrucció: V + OD + OS (datiu) + à o
de (revisió)

Verbs intransitius + OD (sentit metafòric) o expressions:
cacher une insulte, aboyer un ordre, grimacer un sourire, il
va pleuvoir des gifles, il a pleuré toutes les larmes de son
corps, elle vit sa vie, passez votre chemin!

Verbs + atribut del subjecte (être, sembler, paraître, avoir
l’air, passer pour, être considéré comme, devenir, rester,
vivre, tomber, se trouver, se faire...)
(revisió)
Verbs + atribut del complement del objecte (croire,
estimer, juger, penser, nommer, rendre, voir, trouver)
(revisió)
Casos particulars: verbs “suports”, simètrics i
“converses”:

Casos particulars: manquer i tenir amb múltiples
construccions. (J’ai manqué le train, je manque à mes
parents, mes parents me manquent, elle manque de
patience, il manque 100€ dans la caisse, 100 euros
manquent dans la caisse / elle tient un livre dans ses mains,
il se tient droit, elles tiennent à leur maison, tu tiens vraiment
à aller en Syrie? Elle tient de sa mère!)

2. Estructura
dels predicats
no verbals

3. Conjugacions
verbals

- verbs com avoir, faire, mettre i donner + nom o adjectiu
( = locució verbal): il a fait un gâteau autrichien / il a fait
un résumé rapide de la situation.
- verbs com épouser, rencontrer, croiser, égaler,
ressembler à, correspondre avec...: Paul a épousé Astou
/ Astou a épousé Paul.
- parelles de verbs com: prêter/emprunter,
vendre/acheter, donner/recevoir, accepter / refuser,
comprendre/faire partie de, entraîner/être dû à,
posséder/appartenir à...: Mohammed m’a prêté mille
euros / J’ai emprunté mille euros à Mohammed.
Inversió verb i subjecte: començament de la frase amb
un adverbi com: peut-être, sans doute, aussi, (et) encore,
du moins (Le monde change. Aussi faut-il nous adapter;
Bill semble coupable. Encore faut-il le prouver)
Ne explétif (escrit)
(J’ai peur qu’elle ne parte; J’ai fermé la porte pour
empêcher que le chat ne sorte; J’aimerais l’embrasser
avant qu’il ne s’envole)
En mode indicatiu (Present, pretèrit perfet “passé
composé”, imperfet, futur compost, condicional simple i
compost, plusquamperfet, pretèrit plusquamperfet,
passat “antérieur”) de verbs regulars i irregulars.
Prèterit forme simple (passé simple) de verbs regulars

En mode subjuntiu present (verbs regulars i irregulars) i
subjuntiu perfet (compost)
En mode imperatiu: imperatiu present i passat

4. Oracions
subordinades:
completives

de relatiu

Verbs pronominals.
Formes no finites:
Infinitiu compost
Participis passats de verbs regulars i irregulars
Completiva amb subjuntiu: verbs de voluntat (revisió i
consolidació): il vaudrait mieux que, verbs de voluntat
amb à ce que: consentir à ce que, s’attendre à ce que,
veiller à ce que, tenir à ce que, faire attention à ce que,
s’opposer à ce que...; verbs de sentiments: s’inquiéter,
craindre, redouter, verbs amb una idea de negació i
verbs impersonals (nier, contester, douter...), verbs de
necessitat, de possibilitat o impossibilitat
Introduïdes pels pronoms relatius (revisió): qui, que, où,
dont, ce qui, ce que, ce dont, pour laquelle, quoi,,
duquel, auxquels, lesquelles, chez laquelle, ce qui..
Amb subjuntiu il n’y a personne ici qui puisse me
renseigner?, je cherche un bus qui va à l’université / qui
aille à l’université
Amb condicional: je connais une fille qui pourrait
m’aider.

Inversió verb i subjecte: començament de la frase amb un
adverbi com: peut-être, sans doute, aussi, (et) encore, du
moins (Le monde change. Aussi faut-il nous adapter; Bill
semble coupable. Encore faut-il le prouver)
Ne explétif (escrit)
(J’ai peur qu’elle ne parte; J’ai fermé la porte pour
empêcher que le chat ne sorte; J’aimerais l’embrasser vant
qu’il ne s’envole)
En mode indicatiu (Present, pretèrit perfet “passé
composé”, imperfet, futur compost, condicional simple i
compost, plusquamperfet, pretèrit plusquamperfet, passat
“antérieur”) de verbs regulars i irregulars.
Prèterit forme simple (passé simple) de verbs regulars
En mode subjuntiu present (verbs regulars i irregulars) i
subjuntiu perfet (compost)
En mode imperatiu: imperatiu passat
Verbs pronominals.
Formes no finites:
Infinitiu compost
Participis passats de verbs regulars i irregulars
Completiva amb subjuntiu: verbs de voluntat (revisió i
consolidació): il vaudrait mieux que, verbs de voluntat amb
à ce que: consentir à ce que, s’attendre à ce que, veiller à
ce que, tenir à ce que, faire attention à ce que, s’opposer à
ce que...; verbs de sentiments: s’inquiéter, craindre,
redouter, verbs amb una idea de negació i verbs
impersonals (nier, contester, douter...) verbs de necessitat,
de possibilitat o impossibilitat
Introduïdes pels pronoms relatius (revisió): qui, que, où,
dont, ce qui, ce que, ce dont, pour laquelle, quoi,, duquel,
auxquels, lesquelles, chez laquelle, ce qui...
Amb subjuntiu : elle cherche un homme qui ait toutes les
qualités, c’est le plus beau que j’aie jamais rencontré, elle
est la seule qui me comprenne, il n’y a que toi qui m’aies dit
la vérité.
Amb infinitiu : sense partícula introductòria, sovint COD
d'un verb de perceptió (voir, entendre, sentir) :Je vois les
chevaux courir.

Amb infinitiu : sense partícula introductòria, sovint COD
d'un verb de percepció (voir, entendre, sentir) : Je
vois les chevaux courir.
Completiva interrogativa
(interrogativa indirecta)
total introduïda per si.
Exemple : Je ne sais pas si elle est venue.
parcial :
Je ne sais pas quel temps il fait.
Je me demande qui c'est.
J'ignore pourquoi il est parti
VIII. L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I L'EXCLAMACIÓ
1. L’oració
Oracions negatives amb ne… pas toujours, ne ... pas
declarativa
souvent, ne ... pas encore, ne ...pas beaucoup, ne ...
(afirmativa i
guère, ne ...nulle part, ne ...aucun. il est sorti sans parler
negativa)
ni sourire.
Negació infinitiu compost: ne pas être venu, n’être pas
venu, je ne suis allée nulle part (Revisió)
Posició de la negació (subjecte):
Personne n’a appelé, rient n’a changé, nul ne peut
ignorer la loi.
Combinacions de varies negacions amb plus, jamais,
sans:
je ne dirai plus rien, je ne le verrai jamais plus, je n’ai plus
aucun espoir, il ne sort plus jamais, il ne va plus jamais
nulle part, il n’attend rien ni personne, elle ne voit plus
jamais personne, elle est sortie sans rien dire.
Ne tot sol per a expressar una negació:
- amb pouvoir, savoir, oser, i cesser: Je ne sais si c’est
vrai. Il ne cesse de s’inquiéter.
- Qui ne voudrait en faire autant?
- Il n’y a pas une seule personne qui ne soit
enthousiasmée par ce projet.
- Expressions de temps introduïdes per voilà... que, cela
fait...que (Voilà deux jours que je ne l’ai vu)
- amb algunes expressions com n’avoir de cesse de, ne
dire mot, si je ne me trompe...
Ne estilístic (expressió de la crainte, de l’évitement, du
doute, en una proposició comparativa: elle n’est pas
aussi naîve que je ne le croyais.)

Completiva interrogativa
(interrogativa indirecta)
total introduïda per si.
Exemple : Je ne sais pas si elle est venue.
parcial :
Je ne sais pas quel temps il fait.
Je me demande qui c'est.
J'ignore pourquoi il est parti

Oracions negatives amb ne… pas toujours, ne ... pas
souvent, ne ... pas encore, ne ...pas beaucoup, ne ... guère,
ne ...nulle part, ne ...aucun. il est sorti sans parler ni sourire.
Negació infinitiu compost: ne pas être venu, n’être pas
venu, je ne suis allée nulle part (Revisió)
Valor de nul(le) ne: nul n’est immortal (= personne); je n’ai
nulle envie de partir ( = aucune)
Le film était vraiment nul (= de mauvaise qualité); Les deux
équipes ont fait match nul: 1 à 1 ( = à égalité)
Combinacions de varies negacions amb plus, jamais, sans:
je ne dirai plus rien, je ne le verrai jamais plus, je n’ai plus
aucun espoir, il ne sort plus jamais, il ne va plus jamais nulle
part, il n’attend rien ni personne, elle ne voit plus jamais
personne, elle est sortie sans rien dire.
Expressions (oral) amb valor afirmatiu: il n’est pas bête ( =
il est intelligent), il n’est pas mauvais (= il est bon), il n’est
pas terrible ( = il est médiocre)
Jamais (sense ne): tu es plus jeune que jamais, c’est le plus
beau roman que j’aie jamais lu; avez-vous jamais songé à
changer de ville? Si jamais tu as envie de parler,viens me
voir.

Ne estilístic en una proposició comparativa: elle n’est pas
aussi naîve que je ne le croyais.) en una proposició amb
s’en falloir (il ne s’en fallut de peu que l’on se brouillât
définitivement)

Alternança non/ pas i ne...que/ne...pas que: il n’y a que
toi/il n’y a pas que toi
2. L’oració
interrogativa

El·lipsis de ne (oral) il vient pas!
Totes les seves formes. (revisió i consolidació)
Repetició de la partícula interrogativa: Qu’est-ce que
c’est que le stress?

Totes les seves formes. (revisió)

3. L’oració
exclamativa

4. L’oració
passiva

L'oració imperativa afirmativa i negativa (revisió)
Els verbs devoir i falloir (revisió)

L'oració imperativa afirmativa i negativa (revisió)
Els verbs devoir i falloir (revisió)

L’infinitiu (revisió)
Ús del futur (revisió)
Ús del subjuntiu (revisió)

L’infinitiu (revisió)
Ús del futur (revisió)
Ús del subjuntiu (revisió)

Interjeccions i expressions (revisió i ampliació):
Si seulement il pleuvait! (desitg), À d’autres!
(incredulitat), À quoi bon! (tristesa), C’en est assez! (ira),
Diable! Ma parole! Nom d’un chien! (sorpresa), La
ferme!, La paix! Motus! (demanar de fer alguna cosa),
Dis donc! (attirer l’attention), Euréka!, Hourra! À la bonne
heure (satisfacció), Flûte! (insatifacció), Minute! (mettre
en garde), Vivat! (alegria)

Interjeccions i expressions (revisió i ampliació):
Si seulement il pleuvait! (desitg), À d’autres! (incredulitat), À
quoi bon! (tristesa), Bernique!, Bougre! C’en est assez! (ira),
Bigre!, Diable! Ma parole! Nom d’un chien! Peuchère!
Sacrebleu! Saperlipopette (sorpresa), La ferme!, La paix!
Motus! Oust! (demanar de fer alguna cosa), Dis donc!
(attirer l’attention), Euréka!, Hourra!, À la bonne heure
(satisfacció), Flûte! (insatifacció), Minute! (mettre en garde),
Vivat! (alegria)

S+V+ par o de + Complement agent
La preposició de per introduïr el complement d’agent
amb verbs de sentiments (revisió i ampliació) com
adorer, admirer, oublier, estimer, aimer, détester,
apprécier, craindre, haïr, lasser, mépriser, redouter,
respecter ; amb verbs de descripció com composer,
connaître, couvrir, décorer, entourer, équiper, faire,
garnir, planter, précéder, suivre orner, amb verbs
d’accompagnement com être accompagné , précédé,
suivi de.

La preposició de per introduïr el complement d’agent amb
verbs de sentiments (revisió i ampliació):
amb verbs d’accompagnement com être accompagné ,
précédé, suivi de.

Sense complement d’agent i amb el pronom subjecte on
(revisió)
La forma pronominal amb sentit passiu (revisió i
ampliació): l’arabe se lit de droite à gauche (= est lu); ces
livres se sont bien vendus à Paris; Bientôt, des
imprimantes 3D se vendront partout (esdeveniments
puntuals), le subjonctif imparfait ne s’emploie plus à l’oral
(general)

La forma pronominal amb sentit passiu (revisió i ampliació):
l’arabe se lit de droite à gauche (= est lu); ces livres se sont
bien vendus à Paris; Bientôt, des imprimantes 3D se
vendront partout (esdeveniments puntuals)
le subjonctif imparfait ne s’emploie plus à l’oral (general)

faire + infinitiu (revisió)

se faire (étrangler, cambrioler, tuer, violer) /se laisser/ se
voir/ s’entendre + infinitiu (revisió) però il s’est fait couper
les cheveux (usage actif = il a demandé à quelqu’un de lui
couper les cheveux)

se faire (étrangler, cambrioler, tuer, violer) /se laisser/ se
voir/ s’entendre + infinitiu (revisió) però il s’est fait couper
les cheveux (usage actif = il a demandé à quelqu’un de
lui couper les cheveux)
La passiva impersonal: il a été décidé de, il est arrivé un
malheur

La passiva impersonal: il a été décidé de, il est arrivé un
malheur

5. L’oració
impersonal
6. El discurs
indirecte

El discurs
indirecte lliure

Verbs que anuncien una proposició declarativa: répéter,
poursuivre, reprendre, confirmar, apprendre, raconter,
notar, conclure, révéler, dévoiler.

Verbs que anuncien una proposició declarativa: répéter,
poursuivre, reprendre, confirmar, apprendre, raconter, notar,
conclure, révéler, dévoiler

Verbs que anuncien una proposició interrogativa:
questionner, se renseigner.

Verbs que anuncien una proposició interrogativa:
questionner, s’enquérir, se renseigner.

Verbs que anuncien una proposició exclamativa:
s’écrier, s’exclamer, s’indigner.

Verbs que anuncien una proposició exclamativa: s’écrier,
s’exclamer, se récrier, s’indigner.

Verbs que anuncien una proposició “injonctive”: exiger,
commander, recommander.

Verbs que anuncien una proposició “injonctive”: exiger,
commander, recommander.

Verbs que permiten una resposta: répliquer, riposter,
récriminer.

Verbs que permiten una resposta: répliquer, rétorquer,
riposter, repartir, récriminer.

Alguns verbs que indiquen un pensament propi : se dire,
songer, penser, réfléchir, raisonnner, spéculer

Alguns verbs que indiquen un pensament propi : se dire,
songer, penser, réfléchir, raisonnner, spéculer

Alguns verbs indiquen l’humor de la persona:
bougonner, pleurnicher, bredouiller, bégayer, hurler,
vociferér, rugir; la intenció: prier, supplier, implorer ; la
impaciència: couper, interrompre ; l’accord: accepter,
approuver ; el desacord: objecter, protestar, nier ; la
insistència: insister, soutenir; el suggeriment: insinuer,
suggérer ; la ironia: se moquer, ironiser.

Alguns verbs indiquen l’humor de la persona: bougonner,
pleurnicher, bredouiller, bégayer, hurler, s’égosiller,
vociférer, rugir; la intenció: prier, supplier, implorer ; la
impaciència: couper, interrompre ; l’accord: accepter,
approuver ; el desacord: objecter, protestar, nier ; la
insistència: insister, soutenir; el suggeriment: insinuer,
suggérer ; la ironia: se moquer, railler, ironiser
Sense verbs introductors, temps, pronoms personals i
adjectius o pronoms possessius transposés: Marie ne
comprenait pas ce que faisait sa sœur. Pourquoi était-il en
retard ? pourquoi ne l’appelait-elle pas ?

Sense verbs introductors, temps, pronoms personals i
adjectius o pronoms possessius transposés: Marie ne
comprenait pas ce que faisait sa sœur. Pourquoi était-il
en retard ? pourquoi ne l’appelait-elle pas ?

7. La mise en
relief

Llengua oral:
- Enfatització d’un o varis elements (al principi o final de la
frase): il passe du temps avec vous, votre mari?; Elle t’en a
parlé, Clara, de son problème?
- Enfatització amb aricle indefinit, partitiu o indicador de
quantitat: il en a mangé beaucoup, Jérémy du chocolat; j’en
ai acheté une la semaine dernière, de perceuse.
- Enfatització amb pronoms: Moi, je déteste l'hypocrisie/Je
déteste l'hypocrisie, moi/L'hypocrisie, je la déteste/Je la
déteste, l'hypocrisie

IX. RELACIONS LÒGIQUES
1. Coordinació/
Repetició de la conjunció: ou, ou bien, soit; de même,
Conjunció
ainsi; ni:
Ni la grandeur ni l’or ne vous rendront heureux.

2. Disjunció:
3. Oposició:

Nom com disjonction, verb com disjoindre, par ailleurs,
conjuncions com ou bien, soit …soit. Adjectius com
disjoint, séparé
Nom i verb com opposition, opposer
Les locucions adverbials au contraire, par contre, en
revanche, inversement., d’ailleurs, aussi bien, sinon, loin
de

Sentit axiològic / valor anafòric amb modificació del valor
semàntic d’alguns connectors com et i mais : Jean est beau,
mais bête (sentit neutre) / Jean est grand, mais blond (= les
hommes grands ne sont généralement pas blonds)
Únicament una referència contextual pot explicar aquesta
accepció com j’aime les blonds, et j’aime les types qui sont
grands, que penses-tu de Jean?
Nom com disjonction, verb com disjoindre, par ailleurs,
conjuncions com ou bien, soit …soit. Adjectius com disjoint,
séparé
Nom i verb com opposition, opposer
Les locucions adverbials au contraire, par contre, en
revanche, inversement., d’ailleurs, aussi bien, sinon, loin de

Les locucions preposicionals à l’encontre de
Les locucions preposicionals à l’encontre de

Oracions subordinades amb indicatiu : revisió

Oracions subordinades amb indicatiu : revisió

4. Concessives

5. Restricció

Tout + adjectiu o substantiu/adjectiu (professions) + que
+ indicatiu :
Tout médecin qu’il est, il ne soigne pas sa famille.
Locucions com il n’en reste pas moins, quoi qu’il en soit,
il n’empêche que
Nom i verbs com concession, concéder, distinguer,
acordar, céder, admettre, reconnaître.

Tout + adjectiu o substantiu/adjectiu (professions) + que +
indicatiu (revisió)

Nom i verbs com concession, concéder, distinguer, acordar,
céder, admettre, reconnaître.

Cependant, pourtant, malgré tout, quand même, tout de
même, certes,
évidemment, bien sûr, il est vrai que, pour autant
en dépit de, au mépris de, quitte à :
Au mépris du danger, il a sauvé deux enfants de la
noyade.

Cependant, pourtant, néanmoins, toutefois, malgré tout,
quand même, tout de même, certes évidemment, bien sûr,
il est vrai que, pour autant

Oracions subordinades :
Quand bien même + condicional: Quand bien même tu
te jetterais à mes pieds, je ne te pardonnerai jamais
En admettant que + subjuntiu
Sistematització de l’expressió de la restricció

Oracions subordinades :
En admettant que + subjuntiu, il n’en demeure pas moins
que, toujours est-il que, il reste que, il n’empêche que +
indicatiu
Sistematització de l’expressió de la restricció (revisió i
ampliació)

Amb conjunció com ne ....que equivalent dels adverbis
seulement o uniquement. Je n’aime que le chocolat / Je
ne vois pas grand chose, que des ombres.

Amb conjunció com ne ....que equivalent dels adverbis
seulement o uniquement. Je n’aime que le chocolat / Je ne
vois pas grand chose, que des ombres.
Amb adjectius com exclusif i seul

Amb adjectius com exclusif i seul
Amb adverbis com excepte, exclusivament i juste
Amb adverbis com excepte, exclusivament i juste
Amb les preposicions com à l’exception de, (mis) à part i
sauf :

Amb les preposicions com à l’exception de, (mis) à part,
sauf i hormis:
Mis à part la maison de mes parents / la maison de mes
parents mise à part.
Altre conjunció com: encore que + subjuntiu

Altre conjunció com: encore que + subjuntiu
6. Causa:

Les locucions conjuntives de subordinació (revisió i
ampliació):
sous prétexte que, surtout que, à présent que,
maintenant que, dès l’instant où, du moment que/où
attendu
que,
considérant
que,
d’autant
plus/moins/mieux/ meilleur que, dès lors que + indicatiu
Par manque de, faute de, à force de, de crainte de, sous
prétexte de, du fait de, par suite de, à la suite de, dû à (la
COP21 a évoqué dix conséquences dues au
réchauffement climatique), compte tenu de, à la lumière
de, à la faveur de

Amb locució (oral) rien que: J’ai deviné rien qu’à sa façon
de parler.
Les locucions conjuntives de subordinació (revisió) : sous
prétexte que, surtout que, à présent que, maintenant que,
dès l’instant où, du moment que/où attendu que,
considérant que, d’autant plus que/moins/mieux/ meilleur,
dès lors que + indicatiu
Les locucions conjuntives de subordinació ce n’est pas
que, non que, non pas que, de crainte que, de peur que,
d’autant que, soit que … soit que + subjuntiu
Expressions com le motif essentiel de ...c’est, ce qui
cause...c’est, pour la simple raison que...
Noms com le facteur, le moteur, l’impulsion ; verbs com
entraîner, donner lieu à, déboucher sur, conduire à, mener

Noms com cause, raison, motif, le facteur, le moteur,
l’impulsion; verbs com venir, résulter, provenir, découler,
être provoqué par, être causé par, entraîner, donner lieu
à, déboucher sur, conduire à, mener à, amener à, être
responsable de, être dû à

à, amener à, amener à, être responsable de, être dû à,
dériver de, déclencher, relever de, dépendre de
pour+nom sense article: pour meurtre, pour vol, pour bonne
conduite/de+nom sense article: être mort de faim, sauter de
joie, trembler de froid/pour raison de+nom sense article

pour+nom sense article: pour meurtre, pour vol, pour
bonne conduite/de+nom sense article: être mort de faim,
sauter de joie, trembler de froid/pour raison de+nom
sense article

7.
Consequència:

El gerundi (Je me suis coupé le doigt en râpant des
carottes)
El participi present i passat (ayant vu /su/appris)
L’infinitiu passat
Conjunciones com par suite, dès lors, tout compte fait,
de ce fait
Insistència en l’ús i els valors d’expressions + indicatiu
com: donc, alors (conseqüències lògiques ; donc = bon
o ainsi en el discurs oral, je vous serais donc
reconnaissant de m’accorder un délai de paiement =
donc desprès del verb), c’est pourquoi, c’est la raison
pour laquelle, c’est pour cela que, ce qui fait que
(insistència en la causa)
Oral: c’est pour ça, ce qui fait que, d’où, du coup
Escrit: par conséquent, en conséquence, si bien que,
aussi/ainsi (Ús particular d’aussi: La crise se poursuit.
Aussi devons-nous réagir (inversió verb / subjecte) ;
Aussi, l’avenir est incertain (Aussi + virgule: sense
inversió)
La intensitat (revisió i ampliació):
Bob est si / tellement grand qu’il doit se baisser pour
passer sous la porte ; On mange si / tellement bien qu
‘on vient tous les jours.
Ús particular de tellement / si amb avoir faim / soif / chaud
/ froid/ sopmmeil / peur / mal.
Ús particular de tellement / tant amb j’ai besoin / avoir
envie
Altres marques d’intensitat: tant est si bien que, de telle
manière, adj + à + infinitiu (Il m’a raconté une histoire à
mourir de rire)
Tel, tels, telle, telles: il y avait un tel bruit que..., une telle
foule que..., de telles vagues que...
Oracions consecutives amb subjuntiu, il s’en faut de +
quantitat + que, au point que /à tel point que
assez / trop / suffisamment + adj ... pour que.
De sorte que + indicatiu
Noms com conséquence, résultat, effet, répercussion;
verbs com entraîner, produire, causer, provoquer,
permettre, occasionner, engendrer , donner naissance à,
susciter, aggraver, ; adverbs com voilà comment. ;
adjectius com consécutif à.

Conjunciones com par suite, dès lors, tout compte fait, de
ce fait
Insistència en l’ús i els valors d’expressions + indicatiu com:
donc, alors (conseqüències lògiques ; donc = bon o ainsi
en el discurs oral, je vous serais donc reconnaissant de
m’accorder un délai de paiement = donc desprès del verb),
c’est pourquoi, c’est la raison pour laquelle, c’est pour cela
que, ce qui fait que (insistència en la causa)
Oral: c’est pour ça, ce qui fait que, d’où, du coup
Escrit: par conséquent, en conséquence, si bien que,
aussi/ainsi (Ús particular d’aussi: La crise se poursuit. Aussi
devons-nous réagir (inversió verb / subjecte) ; Aussi, l’avenir
est incertain (Aussi + virgule: sense inversió)
La intensitat (revisió i ampliació):
Bob est si / tellement grand qu’il doit se baisser pour passer
sous la porte ; On mange si / tellement bien qu ‘on vient tous
les jours.
Ús particular de tellement / si amb avoir faim / soif / chaud /
froid/ sopmmeil / peur / mal.
Ús particular de tellement / tant amb j’ai besoin / avoir envie
Altres marques d’intensitat: tant est si bien que, de telle
manière, adj + à + infinitiu (Il m’a raconté une histoire à
mourir de rire)
Tel, tels, telle, telles: il y avait un tel bruit que..., une telle
foule que..., de telles vagues que...
Oracions consecutives amb subjuntiu, au point que /à tel
point que
assez / trop / suffisamment + adj ... pour que.
De sorte que + indicatiu
Noms com conséquence, résultat, effet, répercussion,
retombée; verbs com entraîner, produire, causer, provoquer,
permettre, occasionner, engendrer , donner naissance à,
susciter, aggraver, ; adverbs com voilà comment ; adjectius
com consécutif à.

8. Temporal.
9. Finalitat.

10. Condició /
Suposició

11. Comparació

12. Relacions
d’enumeració i
de cohesió
textual

Au début, à l’heure actuelle, actuellement, en ce
moment, de nos jours, maintenant, aujourd’hui, à la fin,
au moment où, autrefois, jadis
Les locucions preposicionals en vue de, dans le but de,
histoire de, dans / avec l’intention de, dans / avec l’espoir
de, dans la perspective de, dans le / à dessein de, non
pour (Il va à la plage pour bronzer, non pour se baigner),
non pour que..... mais pour que (Il a fait cette remarque
non pour que tu te décourages, mais pour que tu fasses
mieux la prochaine fois)
Pour que, afin que , de crainte (peur) que (+ ne explétif)
de sorte que, de façon (à ce) que, de manière (à ce) que,
à seule fin que + subjuntiu
La conjunció de subordinació si (revisió)
La locució adverbial au cas où / dans le cas où / pour le
cas où / dans l’hypothèse où , + condicional simple
Les locucions preposicionals à condition que, pourvu
que, en admettant que, en supposant que, à supposer
que, dans l’hypothèse que, dans la mesure où, selon
que, suivant que, pour peu que, si tant est que, soit
que ...soit que, que...que, à moins que (ne) + subjuntiu
Quand (bien) même, (même si), si jamais, sinon, si par
hasard, si par bonheur/malchance, sauf si, faute de
quoi, sans ça / autrement (oral)
Oracions subordinades: ainsi que, à mesure que,
autrement que, en tant que, meilleur que, pire que,
suivant que, tel que
Similitud: comme, comme si (+ imperfet o
plusquamperfet), ainsi que / de même que (registre més
formal: il neige dans le Sud de la France de même que
dans le reste de la France), le même (Le bébé vient de
naître: il a la même bouche que son père), tel (acceptemoi telle que je suis / tels parents, tels enfants)
Je vous demande pardon (inici /presa de contacte); en
ce qui concerne, quant à, pour ce qui est, c’est l’histoire
de, dans un premier temps, en premier lieu, (tout)
d’abord, voici (introducció d’un tema); de plus, en outre,
en plus, en second lieu, encore, à cet égard, voire
(progressió); or, d’ailleurs, et même, non seulement ...
mais encore, ou plus exactement (introducció d’un
argument); en d’autres termes, en un mot, autrement dit,
en tout cas, de toute façon, quoi qu’il en soit,
(reformulació); d’emblée, par ailleurs (enumeració) ; à ce
sujet, à ce propos, sur ce problème, selon, de cette
manière, dans ce cas, en ce qui concerne ce cas de
figure, notamment, autrement dit, en d’autres termes,
d’ailleurs (exemplificació); ce qui signifie, à savoir
(definicions); vraisemblablement, certainement, sans
doute (precisió/reforç); à mon sens, curieusement
(personalització); en fait, après tout (justificació), du
coup, voilà pour quoi, de là (consecució), exception faite,
en dehors de, à l’exception de, hormis (exclusió), pour
en revenir à, reprenons, revenons à nos moutons
(recuperació d’un tema); bref, en somme, en définitive,
somme toute, tout bien considéré, en dernier lieu,
d’ailleurs, tout compte fait, tout bien considéré, en fin de

Au début, à l’heure actuelle, actuellement, en ce moment,
de nos jours, maintenant, aujourd’hui, à la fin, au moment
où, autrefois, jadis
Les locucions preposicionals: non pour que..... mais pour
que (Il a fait cette remarque non pour que tu te décourages,
mais pour que tu fasses mieux la prochaine fois)

Pour que, afin que , de crainte (peur) que (+ ne explétif) de
sorte que, de façon (à ce) que, de manière (à ce) que, à
seule fin que + subjuntiu
La conjunció de subordinació si (revisió)
La locució adverbial au cas où / dans le cas où / pour le cas
où / dans l’hypothèse où , + condicional simple
Les locucions preposicionals à condition que, pourvu que,
en admettant que, en supposant que, à supposer que, dans
l’hypothèse que, dans la mesure où, selon que, suivant que,
pour peu que, si tant est que, soit que ...soit que, que...que,
à moins que (ne) + subjuntiu
Quand (bien) même, (même si), si jamais, sinon, si par
hasard, si par bonheur/malchance, sauf si, faute de quoi,
sans ça / autrement (oral)
Oracions subordinades: ainsi que, à mesure que, autrement
que, en tant que, meilleur que, pire que, suivant que, tel que
Similitud: comme, comme si (+ imperfet o plusquamperfet),
ainsi que / de même que (registre més formal: il neige dans
le Sud de la France de même que dans le reste de la
France), le même (Le bébé vient de naître: il a la même
bouche que son père), tel (accepte-moi telle que je suis /
tels parents, tels enfants)
en premier lieu, (tout) d’abord, (introducció d’un tema) ; ou
plus exactement (introducció d’un argument); à ce sujet, à
ce propos, sur ce problème, selon, de cette manière, dans
ce cas, en ce qui concerne ce cas de figure, autrement dit,
en d’autres termes, d’ailleurs (exemplificació), à l’exception
de, hormis (exclusió) ; en dernier lieu, d’ailleurs, tout bien
considéré, en fin de compte (resum); à mon avis, selon
moi, d’après moi, pour ma part (opinió)

compte, en résumé, en conclusion (resum); à mon avis,
selon moi, d’après moi, pour ma part (opinió), tiens, dis,
bon ben (discurs oral)
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

Aspectes ortogràfics i tipogràfics: sistematització i Aspectes ortogràfics i tipogràfics: sistematització i
consolidació dels nivells anteriors. Revisió general i consolidació dels nivells anteriors. Revisió general i
sistemàtica de les principals dificultats ortotipogràfiques. sistemàtica de les principals dificultats ortotipogràfiques.
El sistema d’escriptura: alfabet, sigles i acrònims
(consolidació i ampliació), acrònims que esdevenen noms
comuns (radar, cedex), amb determinant (la FNAC, le
SAMU, le RER, le SIDA), derivats substantivats
(cégétiste).Mecanisme d’abreujament del registre
estàndard al registre familiar (revisió)

El sistema d’escriptura: alfabet, sigles i acrònims
(consolidació i ampliació), acrònims que esdevenen
noms comuns (radar, cedex), que canvien de significat
(HLM), amb determinant (la FNAC, le SAMU, le RER, le
SIDA), derivats substantivats (cégétiste, énarque,
adjectivats (une motion très LREM). Mecanisme
d’abreujament del registre estàndard al registre familiar
(revisió)

Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters
simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o triples
(consolidació i ampliació).
Ús de les majúscules:
- Organismes: la Bourse, la Sécurité sociale
- Tractaments: Madame la ministre, Votre/Sa Sainteté,
Votre/Son Excellence, Votre/Son Éminence, madame le
Président/la Présidente/Madame le professeur/la
professeure
- Altres: les Bourbons, les Stuarts
- Cas de unicitat: l’Église, la Révolution, le Général, la
Vierge, Dieu
- Planetes: La Terre tourne autour du Soleil
- Marques commercials : une Dacia, Un Picasso mais un
camembert, un frigidaire, un cognac (= noms comuns)

Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters
simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o
triples (consolidació i ampliació).
Ús de les majúscules:
- Organismes: la Bourse, la Sécurité sociale; Cours de
cassation/la cour d’appel de Paris
- Tractaments: Madame la ministre, Votre/Sa Sainteté,
Votre/Son Excellence, Votre/Son Éminence, madame le
Président/la Présidente/Madame le professeur/la
professeure
- Altres: les Bourbons, les Stuarts
- Cas de unicitat: l’Église, la Révolution, le Général, la
Vierge, Dieu, les origines de l’Homme
- Planetes: La Terre tourne autour du Soleil
- Marques commercials : une Dacia, Un Picasso mais
un camembert, un frigidaire, un cognac (= noms
comuns)
- Antonomàsia del nom propi:: un don Juan, un Tartuffe
- Pèrdua de la majúscula en antonomàsia lexicalitzada:
les bordeaux, un mécéne, une silhouette

Expressió de xifres i nombres (revisió)

Expressió de xifres i nombres (revisió)

Signes auxiliars (casos amb especial dificultat) : dièresis Signes auxiliars (casos amb especial dificultat) :
(haïr, Noël, héroïque, aïeul, païen, laïcité)
dièresis (haïr, Noël, héroïque, aïeul, païen, laïcité) ; noms
compostos (je-m’en-foutisme)
Usos de l’accent amb especial dificultat:
- Ús de l’accent agut: événement, velouté, pygmée,
bouchée, témérité, sécheresse
- Ús de l’accent greu: cèdre, plèbe
- Ús de l’accent circumflex: câpre, surcroît, icône, voûte,
dûment, tôle, croit / croît, le mur / mûr, gène / il gêne, boîte
/ il boite, sur / sûr, pêche / il pèche

Usos de l’accent amb especial dificultat:
- Ús de l’accent agut: événement, velouté, pgymée,
bouchée, témérité, sécheresse
- Ús de l’accent greu: cèdre, plèbe, aloès, dièse
- Ús de l’accent circumflex: câpre, surcroît, icône, voûte,
dûment, tôle/accent circumflex o no ? : égout, due/ croit
/ croît, le mur / mûr, gène / il gêne, boîte / il boite, sur /
sûr, pêche / il pèche

Usos especials dels signes de puntuació: dos punts (:) Usos especials dels signes de puntuació: dos punts

per indicar una causa o una conseqüència (Il n'a pas fini
ses devoirs : il n'ira pas jouer), punt i coma (;) davant una
proposició introduïda per un adverbi (Sa voiture est tombée
en panne; heureusement un fermier passait par là), els
punts suspensius per marcar la complicitat (vous me
comprenez...), el signe d'interrogació entre parèntesis per
indicar desconexeiment i inseguritat (Né en 1645 (?), La
Bruyère décrivit les vices et les ridicules de son époque
dans ...), les cometes quan anuncien una cita o per a l’ús
de una paraula estrangera o massa familiar.

(:) per indicar una causa o una conseqüència (Il n'a pas
fini ses devoirs : il n'ira pas jouer), punt i coma (;) davant
una proposició introduïda per un adverbi (Sa voiture est
tombée en panne; heureusement un fermier passait par
là), els punts suspensius per marcar la complicitat (vous
me comprenez...), el signe d'interrogació entre
parèntesis per indicar desconexeiment i inseguritat (Né
en 1645 (?), La Bruyère décrivit les vices et les ridicules
de son époque dans ...), les cometes quan anuncien una
cita o per a l’ús de una paraula estrangera o massa
familiar.

- La cesura: sense cesura després d’un apòstrof, entre dos
vocals, entre g i n/ en paraules compostes el “trait d’union” - La cesura: sense cesura després d’un apòstrof , entre
funciona com a cesura.
dos vocals, entre g i n/ en paraules compostes el “trait
d’union” funciona com a cesura.
- Divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica.
- Divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica.
- Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior
(casos amb especial dificultat): aiguillez, pilliez, aboyer, - Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior
arguer
(casos amb especial dificultat): aiguillez, pilliez, aboyer,
arguer
-La puntuació en les cartes i altres textos caràcter formal,
en textos literaris i en textos acadèmics. (revisió)
- La puntuació en les cartes i altres textos caràcter
formal, en textos literaris i en textos acadèmics. (revisió)
- La puntuació en el discurs directe, indirect i indirect lliure:
Comprends-moi, dit Pierre, je ne peux vraiment pas venir; - La puntuació en el discurs directe, indirect i indirect
Il est peu probable, vous savez, qu’il vienne
lliure: Comprends-moi, dit Pierre, je ne peux vraiment
pas venir; Il est peu probable, vous savez, qu’il vienne
- Usos d’emoticones, de signes de puntuació sense regla
amb escrits informals (mail, xat, fòrum...) (revisió)
- Usos d’emoticones, de signes de puntuació sense regla
- L’elisió (revisió)
amb escrits informals (mail, xat, fòrum...) (revisió)
- L’elisió (revisió)
Pronunciació i ortografia:
- Representació gràfica de fonemes amb especial dificultat: Pronunciació i ortografia:
Ø/ nœud, jeûne ; /u/ août, saoul ;/œ/ club ; /ɔ/ capharnaum, - Representació gràfica de fonemes amb especial
álbum
dificultat:
- Nasals : /ɛ/̃ daim ; /ã/paon; Caen; /õ/punch
/Ø/ nœud, jeûne ; /u/ août, saoul ;/œ/ club ; /ɔ/
- Semivocals: /w/ ouat ; wallon, moelle, poêle ; /y/ païen
capharnaum, álbum
- Consonants : /ʒ/ jongler, pigeon ; /k/ aquarelle, - Nasals : /ɛ/̃ daim ; /ã/paon; Caen; /õ/punch
saccharine, chœurs, verdict, stocker ; /ʃ/ schema; /k/: - Semivocals: /w/ ouat ; wallon, moelle, poêle ; /y/ païen
- Consonants : /ʒ/ jongler, pigeon ; /k/ aquarelle,
chaos, quai, ticket, écho, anorak, chic, orchestre, képi
- Les sibilants sonores (s,z) i sordes (s,ss,sc, c, ç) : alizé, saccharine, chœurs, verdict, stocker ; /ʃ/ schema; /k/:
zoo, visage, océan, boisson, audace, notice, once, onze, chaos, quai, ticket, écho, anorak, chic, orchestre, képi
promesse, russe
- Les sibilants sonores (s,z) i sordes (s,ss,sc, c, ç) : alizé,
- Vocals finals (acacia, voici, clou…)
zoo, visage, océan, boisson, audace, notice, once, onze,
- Vocal+e muda en final i e muda en els noms en –ment
promesse, russe
(baie, argutie, licenciement)
- Vocals finals (acacia, voici, clou…)
- Consonants finals:
- Vocal+e muda en final i e muda en els noms en –ment
Grafia de consonants finals no pronunciades:
(baie, argutie, licenciement)
-s/x: repas, souris, voix
- Consonants finals:
-t/-d : syndicat, défunt, toit, bond
Grafia de consonants finals no pronunciades:
- Pronunciació de -r final (avatar, trésor)
-s/x: repas, souris, voix
- Pronunciació de r+consonant muda i redoblament de r -t/-d : syndicat, défunt, toit, bond
(art, brouillard, fourré, arrosoir)
- Pronunciació de -r final (avatar, trésor)
- Pronunciació de r+consonant muda i redoblament de r
(art, brouillard, fourré, arrosoir)
- La grafia y: oxyde, tympan, tricycle, bruyant, soyeux,
rayon
- La grafia y: oxyde, tympan, tricycle, bruyant, soyeux,
rayon
- La h interior: véhicule, menhir, cohorte, orthographe

- Final –re (guitare, sulfure, victoire)
- La grafia-sc: scintillant, sceau, scène, faisceau

- La h interior: véhicule, menhir, cohorte, orthographe
- La grafia gh : ghetto
- Final –re (guitare, sulfure, victoire)
- La grafia-sc: scintillant, sceau, scène, faisceau

Liaison (revisió)
Liaison (revisió)
Representació gràfica d’onomaopeies qu’expressen
soroll, gestes, sentiments, expressions familiars, crits Representació gràfica d’onomaopeies qu’expressen
d’animals (revisió)
soroll, gestes, sentiments, expressions familiars,
crits d’animals (revisió)
Homòfons (revisió i ampliació) :
Homòfons (revisió i ampliació):
aller/hâler/allée
paon/pan/pan !
air, aire, ère, erre
poil/poêle
aller/hâler/allée
en train, entrain
aussitôt, aussi tôt
pou/pouls
air, aire, ère, erre
geai/jais/jet
autel, hôtel
quand / quant /qu’en /
aussitôt, aussi tôt
houx/août
balade, ballade
camp / khan
autel, hôtel
lys/lisse
boulot/bouleau
rat/ras/raz
balade, ballade
moue/moût/mou
brie/bris
saut/sceau/sot
basilic/basilique
paon/pan/pan !
canot/canaux
scène/saine
boulot/bouleau
poil/poêle
censé/sensé
sceptique/septique
brie/bris
pou/pouls
cerf/serre/sert
serment/serrement
canot/canaux
quand / quant /qu’en /
chaîne/chêne
sot/sceau/saut
censé/sensé
camp / khan
cher, chère, chair, chaire tacher/tâcher
cerf/serre/sert
rat/ras/raz
d’avantage /davantage
teinter/tinter
chaîne/chêne
scène/saine
en train, entrain
ton / t’ont / thon / taon
cher, chère, chair, chaire sceptique/septique
houx/août
voie, voix, vois, voit, voie,
chat/chas
serment/serrement
etc…
chlore/clore
sot/sceau/saut
cric/crique
tacher/tâcher
d’avantage /davantage
teinter/tinter
ton / t’ont / thon / taon
voie, voix, vois, voit, voie,
etc
Ortografia gramatical
- Les formes del femení dels adjectius : aigüe, gentille,
fausse
Ortografia gramatical
- Les formes del femení dels adjectius : aigüe, franque ?,
- Les formes del plural : exprès, univers, lynx, gaz, vitraux, gentille, fausse, bénigne, coite
festivals, pneus, ébats, mœurs
- Les formes del plural : exprès, univers, lynx, gaz,
vitraux, festivals, pneus, ébats, mœurs
- Ortografia de paraules compostes : amb « trait d’union »,
« soudures » : contre-révolution, contretemps/surestimer, - Ortografia de paraules compostes : amb « trait
sous-estimer,
week-end/weekend,
porte- d’union »,
« soudures » :
contre-révolution,
monnaie/portemonnaie, haut-parleur/hautparleur.
contretemps/surestimer,
sous-estimer/,
weekend/weekend, porte-monnaie/portemonnaie, haut- Noms amb dues ortografies : clé/clef
parleur/hautparleur, lieudit/lieu-dit/lieu-dit/
- Noms amb doble plural : ciels/cieux

- Noms amb dues ortografies : clé/clef
- Noms amb doble plural : ciels/cieux ; aïeuls/aïeux ;
curriculums/curricula ; mémorandums/memoranda/de
patronímics : les Molières/les Molière

- Concordances especials :
Une étoffe marron/une écharpe citron/une tunique bleu
horizon
Elle a l’air intelligente
Achète-moi une valise ou un sac facile à porter/on ne trouve
pas n’importe où une valise ou un sac faciles à porter
Les langues grecque et latine/les constitutions suédoise,

- Plural de paraules estrangeres : whiskies, soprani,
desiderata, match/matches, tennismen
- Concordances especials :
Une étoffe marron/une écharpe citron /une tunique bleu
horizon
Toutes ces bonnes gens sont bien portants
Des filles sourdes-muettes

danoise et norvégienne

Une nouveau-née
Elle a l’air intelligente/c’est une femme qui a l’air
ambitieux
Achète-moi une valise ou un sac facile à porter/on ne
trouve pas n’importe où une valise ou un sac faciles à
- Dificultats ortogràfiques particulars en la conjugació de porter
verbs (revisió i ampliació):
Les langues grecque et latine/les constitutions suédoise,
- Consonant doble o simple : -eler : appeler vs celer, danoise et norvégienne
ciseler, démanteler, geler, harceler, marteler, peler/ -eter:
jeter, cacheter vs acheter, crocheter, haleter ; -êler : mêler, - Dificultats ortogràfiques particulars en la conjugació de
grêler, fêter
verbs (revisió i ampliació):
- Verbes connaître, croître, paraître: alternança vocàlica la - Consonant doble o simple : -eler : appeler vs celer,
wa/y: crois/cru, /y (connai-/connu)/i prendre, apprendre, ciseler, démanteler, écarteler, geler, harceler, marteler,
comprendre: /ã//i (pren-/pris)
peler/ -eter: jeter, cacheter vs acheter, becqueter,
- Grafia i pronunciació del futur de verbs en –ier, -uer, - breveter, crocheter, haleter ; -êler : mêler, grêler, fêter
ouer,-yer (pliera, suera, jouera, nettoiera, essayera)
- Verbes connaître, croître, paraître: alternança vocàlica
la wa/y: crois/cru, /y (connai-/connu)/i prendre,
apprendre, comprendre:/ã//i (pren-/pris)
-Accord del particip passat:
- Grafia i pronunciació del futur de verbs en –ier, -uer, - Participi passat seguit d’un atribut del subjecte: Tout le ouer,-yer (pliera, suera, jouera, nettoiera, essayera)
monde l’a crue morte
- Participi passat tenint com a objecte directe el pronom l´: -Accord del particip passat:
Cette étude est moins difficile que je l’avais présumé
- Participi passat seguit d’un atribut del subjecte: Tout le
- Participi passat precedit per un col·lectiu o un adverbi de monde l’a crue morte
quantitat: la foule d’hommes que j’ai vue
- Participi passat tenint com a objecte directe el pronom
- Participi passat en relació amb dos antecedents units per l´: Cette étude est moins difficile que je l’avais présumé
ou/n:. Ce n’est pas ton frère ni ta soeur que j’ai invités, c’est - Participi passat precedit per un col·lectiu o un adverbi
toi
de quantitat: la foule d’hommes que j’ai vue
- Participi passat en relació amb un/un des, un/une de: Je - Participi passat en relació amb dos antecedents units
vous rapporte un des livres que vous m’avez prêtés.
per ou/n:. Ce n’est pas ton frère ni ta soeur que j’ai
- Participi passat seguit d’un infinitiu: Les violinistes que j’ai invités, c’est toi
entendus jouer/les airs que j’ai entendu jouer
- Participi passat en relació amb un/un des, un/une de:
- Participi passat precedit per en. Des connaissances, des Je vous rapporte un des livres que vous m’avez prêtés.
conseils, mes trois fils en ont reçus/ Des pommes, vous - Participi passat seguit d’un infinitiu: Les violinistes que
m’en avez pris?
j’ai entendus jouer/les airs que j’ai entendu jouer
- Verbs pronominals: C’est une question que nos historiens - Participi passat precedit per en. Des connaissances,
se sont posée
des conseils, mes trois fils en ont reçus/ Des pommes,
vous m’en avez pris?
- Verbs pronominals: C’est une question que nos
- Participi present i adjectiu verbal: -ant: fatigant/fatiguant, historiens se sont posée
convergent/convergeant
- Participi present i adjectiu verbal: -ant:
fatigant/fatiguant, convergent/convergeant. Des discours
- Els adverbis en – ment amb especial dificultat: joliment, plaisant à chacun/Les passions obéissantes
assidûment, dûment, crûment
- Els adverbis en – ment amb especial dificultat: joliment,
- Consonant doble/consonant simple (revisió i ampliació) assidûment, dûment, crûment
f/ff o ph; d o dd; g o gg: office, rafle, emphase; adoption,
reddition; agregat, agglutiné; l/ll: legal, bulle, fiole, ail, - Consonant doble/consonant simple (revisió i ampliació)
abeille, balai, accueil; m/mm, n/nn: idiome, immense, f/ff o ph; d o dd; g o gg: office, rafle, emphase; adoption,
somme, zone, inné: t/tt: suspect, trust, natte, strate, sottise: reddition; agregat, agglutiné; l/ll: legal, bulle, fiole, ail,
p/pp: trop, frappe, myope, appareil, épée
abeille, balai, accueil; m/mm, n/nn: idiome, immense,
Redoblar o no redoblar consonant?: nominal, sonore, somme, zone, inné: t/tt: suspect, trust, natte, strate,
poitier.../sifflement, ballade, trappeur
sottise: p/pp: trop, frappe, myope, appareil, épée
Redoblar o no redoblar consonant?: nominal, sonore,
poitier.../sifflement, ballade, trappeur
Honnête, honnêteté, honnêtement/ honorable,
honorabilité, honoraire, honorifique
Ortografia lexical i sociolingüística
Ortografia lexical i sociolingüística

- Les marques ortogràfiques més freqüents en el registre
familiar: contraccions (t’as, j’suis, j’sais pas), pèrdua de
grafies ( y a en lloc d’ il y a, ben en lloc de bien), canvis
a l'ortografia: ouais en lloc de oui

- 4 procediments: l ‘abreviació (revisió), la fonètica , el
“rébus” tipogràfic (bi1 = bien; ojourd’8 = aujourd’hui), les - 4 procediments: l ‘abreviació (revisió), la fonètica , el
analogies sonores (G (j’ai), CT (c’était)...).
“rébus” tipogràfic (bi1 = bien; ojourd’8 = aujourd’hui), les
- Moltes paraules en anglès: go (aller)
analogies sonores (G (j’ai), CT (c’était)...).
- Moltes paraules en anglès: go (aller)
- Grafia de préstecs d’origen estranger: toubib
- Grafia de préstecs d’origen estranger: toubib

- Grafia d’onomatopeies que expressen sorolls,
sentiments, expressions familiars, crits d’animals: beurk,
froufrou, coin-coin, ,Eh ben, Ah ouais
- Grafia de préstecs d’origen estranger: toubib /“jargons”
tècnics: jet, crash, cockpit, remake, travelling/altres:
aficionado, corrida/adaptats al francès: volleyeur,
speakers, reporters, relooker.
- Varietats geogràfiques: drôlesse, magasiner, bidous,
merlu/colin
- Varietats socials: beur, kiffer

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS
Alfabet fonètic internacional francès (A.P.I)

Sons i fonemes vocàlics.
Revisió general i sistemàtica de les principals dificultats de
fonètica i de pronunciació de la llengua francesa. Ús del
mètode comparatiu i oposicions fonològiques.
- Locutor de llengua espanyola:
- Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (été, parler, nez / je, ce, leçon / père,
être, sel, faire, neige).
- Oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche / rue,
tu, mur).
- Les nasals (casos amb especial dificultat)
/ɛ/̃ daim
/ã/ paon, Caen
/õ/ punch
- Insistència en les marques orals de gènere, nombre i
persona: oposició le /les
- Les semivocals: [H] - [w] - [j] (buée, bouée, biais, deuil,
Louis/lui,)
- Combinacions amb yod [j] (mien, lieu, bien, rien, payer,
païen…)

- Locutor de llengua catalana:
- Les nasals (casos amb especial dificultat)
/ɛ/̃ daim
/ã/ paon, Caen

Sons i fonemes vocàlics.
Revisió general i sistemàtica de les principals dificultats
de fonètica i de pronunciació de la llengua francesa.
- Locutor de llengua espanyola:
- Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (été, parler, nez / je, ce, leçon /
père, être, sel, faire, neige).
- Oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche /
rue, tu, mur).
- Les nasals (casos amb especial dificultat)
/ɛ/̃ daim
/ã/ paon, Caen
/õ/ punch
- Insistència en les marques orals de gènere, nombre i
persona: oposició le /les
- Les semivocals: [H] - [w] - [j] (buée, bouée, biais, deuil,
Louis/lui)
- Combinacions amb yod [j] (mien, lieu, bien, rien, payer,
païen …)
- Locutor de llengua catalana:
- Les nasals (casos amb especial dificultat)
/ɛ/̃ daim
/ã/paon, Caen
/õ/punch
- El so [œ] (fleur, heure, cœur, club)

/õ/ punch
- El so [œ] (fleur, heure, cœur, club)
- El so [ø] (bleu, œufs, monsieur, jeûne, cieux)
- La semivocal [wa] (étoile, moelle, poêle chewing-gum,
wallon)
- La vocal /u/ août, saoul

- El so [ø] (bleu, œufs, monsieur, jeûne, cieux)
- La semivocal [wa] (étoile, moelle, poêle chewing-gum,
wallon)
- La vocal /u/ août, saoul
- Caràcters especials:
Els caràcters « oo » es pronuncien à l’anglaise [u]:
Kangoo, Yahoo, Wanadoo

- Caràcters especials:
Els caràcters « oo » es pronuncien à l’anglaise [u]:
Kangoo, Yahoo, Wanadoo
Sons i fonemes consonàntics.
Revisió general i sistemàtica de les principals dificultats
Sons i fonemes consonàntics.
fonètica i de pronunciació de la llengua francesa.
Revisió general i sistemàtica de les principals dificultats
fonètica i de pronunciació de la llengua francesa.
- Locutor de llengua espanyola:
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma /
- Locutor de llengua espanyola:
manger, soja, mangeons)
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma / manger, - Oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation /
soja, mangeons)
désert, poison, zoo)
- Oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation / désert, - [s] en posició inicial (paraules en sp-, st-, sk-, sc-, squ-):
poison, zoo)
le sport, le score, le spectacle, un prix spécial, un emploi
- [s] en posició inicial (paraules en sp-, st-, sk-, sc-, squ-): stable.
le sport, le score, le spectacle, un prix spécial, un emploi
scintillant/-ct : suspect, respect
stable, scintillant/-ct : suspect, respect
- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- El so [ɲ] (champagne)
- El so [ɲ] (champagne)
- Locutor de llengua catalana:
- Locutor de llengua catalana:
- [s] en posició inicial: le sport, le score, le spectacle, un
- [s] en posició inicial: le sport, le score, le spectacle, un prix prix spécial, un emploi stable.
spécial, un emploi stable.
- El so [R] (rouge, terre)
- El so [R] (rouge, terre)
- El so [j] (yaourt, habillement, voyage)
- El so [j] (yaourt, habillement, voyage)
- El so [ɲ] (champagne)
- El so [ɲ] (champagne)
- El so /ʒ/ jongler, pigeon
- El so /ʒ/ jongler, pigeon
- El so /k/ aquarelle, saccharine, chœurs, verdict, chaos,
- El so /k/ aquarelle, saccharine, chœurs, verdict, chaos, quai, ticket, écho, anorak, chic, orchestra, képi
quai, ticket, écho, anorak, chic, orchestra, képi
Pronunciació particulars (consolidació): paraules
Pronunciació particulars (consolidació): paraules irregulars, paraules estrangeres, noms propis,
irregulars, paraules estrangeres, noms propis, paraules paraules adaptades, préstecs
adaptades, préstecs.
Le t se prononce [s] en paraules terminades amb les
Le t se prononce [s] en paraules terminades amb les mots - mots -tion ou –tiel: nation, émotion, essentiel,
tion ou –tiel: nation, émotion, essentiel, confidentiel.
confidentiel.
Pronunciació dels prefixes (consolidació)
Pronunciació dels prefixes (consolidació)
Processos fonològics.
Processos fonològics.
- Ensordiment, sonorització, assimilació, elisió, paletització, - Ensordiment, sonorització, assimilació, elisió,
nasalització, alternança vocàlica (consolidació i ampliació): paletització,
nasalització,
alternança
vocàlica
(consolidació i ampliació):
- Le e mut i el fonem [ə] en funció dels registres de llengua:
- Registre “soutenu”: es pronuncia un màximum de [ə]: Je - Le e mut i el fonem [ə] en funció dels registres de
reste là i no Je reste là.
llengua:
- Registre “courant-familier”: es pronuncia un mínimum de - Registre “soutenu”: es pronuncia un màximum de [ə]:
Je reste là i no Je reste là.
[ə]: mes petits chéris!
- Accents regionals: en el sud de França, es pronuncia totes - Registre “courant-familier”: es pronuncia un mínimum
les [ə].
de [ə]: mes petits chéris!
- Casos particulars on no es pronuncia la [ə]: Tu me le dis! - Accents regionals: en el sud de França, es pronuncia
Ou tu me le dis!, Tu ne me dis rien!, amb un h aspirat, es totes les [ə].
pronuncia la [ə]: Dehors! Je te hais!
- Casos particulars on no es pronuncia la [ə]: Tu me le
dis! Ou tu me le dis!, Tu ne me dis rien!, amb un h aspirat,
es pronuncia la [ə]: Dehors! Je te hais!
La liaison (consolidació dels nivells anteriors en particular
amb la liaison prohibida): un fils et une fille, un temps idéal, La liaison (consolidació dels nivells anteriors en

des moulins à vent, il faut que tu lui écrives un poème. (En particular amb la liaison prohibida): un fils et une fille, un
llenguatge poètic, es farà la “liaison” durant la lectura del temps idéal, des moulins à vent, il faut que tu lui écrives
vers), de part en part, tu pars à huit heures, des oui, des i. un poème. (En llenguatge poètic, es farà la “liaison”
durant la lectura del vers), de part en part, tu pars à huit
L'elisió obligatòria (consolidació i ampliació):
heures, des oui, des i.
Elisió impossible de paraules amb “h aspiré”: la majoria de
les paraules començant per ha- , entre hal- i haq-, har- i L'elisió obligatòria (consolidació i ampliació):
has-, hat- i haz, començant per he-, per hi-, HLM, Elisió impossible de paraules amb “h aspiré”: la majoria
començant per ho- i hoq- (excepte l’hôte, l’hôpital, de les paraules començant per ha- , entre hal- i haq-,
l’hospice), començant per hor- i hoz-, començant per hu- har- i has-, hat- i haz, començant per he-, per hi-, HLM,
(excepte l’huile, l’huître, l’huissier)
començant per ho- i hoq- (excepte l’hôte, l’hôpital,
l’hospice), començant per hor- i hoz-, començant per huLes el·lipsis (no pronunciació o supressió d’una paraula o (excepte l’huile, l’huître, l’huissier)
un so oralment- registre “familier”: il part pas?, Y a un
problème? C’est un petit bar?, T’as mangé?
Les el·lipsis (no pronunciació o supressió d’una paraula
o un so oralment- registre “familier”: il part pas?, Y a un
problème? C’est un petit bar?, T’as mangé?, C’est toi
qu’appelles?, On vient p’tête avec lui!, I’part quand?
El ritme i la síl·laba accentuada (consolidació). Ús del I’z’attendent quoi? Il faut attend’ longtemps?, C’est sur la
mètode verbo-tonal.
tab’ du salon!, Jui ai dit.
- L'encadenament vocàlic i consonàntic.
- La prosòdia sil·làbica.
El ritme i la síl·laba accentuada (consolidació)
- L’accent (revisió: la durée/ l’intensité/ la musicalité, l’accent - L'encadenament vocàlic i consonàntic.
de mot, de groupe de mot, de la phrase)
- La prosòdia sil·làbica.
- La desaccentuació de les paraules funcionals (articles, - L’accent (revisió: la durée/ l’intensité/ la musicalité,
pronoms, conjuncions)
l’accent de mot, de groupe de mot, de la phrase)
- Diferencies entre l’accent normal i l’accent d’insistència - La desaccentuació de les paraules funcionals (articles,
pronoms, conjuncions)
La frase i l'entonació.
- Diferencies entre l’accent normal i l’accent d’insistència
- Adequació de la entonació amb la intenció de comunicació
(consolidació)
La frase i l'entonació.
- Adequació de la entonació amb la intenció de
comunicació (consolidació i ampliació)
- Expressió dels sentiments (Incroyable! À la bonne
heure! Tintin! (decepció)), la tristesa, (Bof!, Hélas! À quoi
bon!), l’alegria (C’est super! C’est chouette! C’est
merveilleux! Je suis folle de joie!), la insistència (il est
toujours malade), la indignació (Jamais de la vie!), la
satisfacció (c’est extra!, c’est genial!, chic!), la colera (Ça
suffit! Zut! J’en ai marre!, Basta!), la sorpresa (Non, c’est
Les interjeccions (revisió i ampliació)
une blague?, À d’autres! Bon sang!, Nom d’un chien!,
Per a mantenir el contacte (écoute, dis donc! hein!, Psitt!, Pardi!), el dubte (Mon oeil! C’est pas vrai! Euh! Mmm!),
Tchin-tchin!), per expressar una emoció (hmmm, bof, el suggeriment (À mon avis, je ne sais pas, moi...) ...
pouah, ouf, saperlipopette!), imitació d’un so (onomatopeia:
Pfff, tic tac, plouf, boum, atchoum, ouille), “tics” de Les interjeccions (revisió i ampliació)
llenguatge (alors, tu vois, quoi), oulala, cocorico. zut!
Per a mantenir el contacte (écoute, dis donc! hein!,
Psitt!, Tchin-tchin!), per expressar una emoció (hmmm,
bof, pouah, ouf, saperlipopette!), imitació d’un so
(onomatopeia: Pfff, tic tac, plouf, boum, atchoum, ouille),
“tics” de llenguatge (alors, tu vois, quoi), oulala, cocorico.
zut!
L’accent regional (Nord / Sud de França)
Els accents francòfons més assequibles (Bèlgica,
Luxemburg, Suïssa i del continent africà)
Aprofundiment del verlan (formació més corrent):

Familiarització al llenguatge “SMS” ou “texto” (a nivell
fonètic) les paraules més usuals Kfé (cafè), TOQP (t’es
occupé), A+ (à plus tard!), DSL (Désolé), MDR (Mort de
rire!) ...

l’inversió de síl·labes o de son: ouf (fou), cheulou
(louche), relou (lourd), vénère (énervé), scrédi (discret),
reum (mère), keum (mec), la supressió del final de la
paraula:
scréd’(discret), meuf (femme) i la
reverlanisation de la paraula en verlan (le “veul”: feumeu
(femme)
Aprofundiment del llenguatge “SMS” ou “texto”, (a
nivell fonètic): keskispas?

NIVELL AVANÇAT C1 PROVES CERTIFICACIÓ
1. Principis generals. Normativa
- Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig)
- Reial decret 1/2019 d’11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener)
- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm.

311, de 23 de desembre)
2. Definició de nivell
Els ensenyaments de nivell avançat C1 tenen com a referència el nivell C1 (domini
funcional efectiu) del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Capaciten l'aprenent per actuar amb flexibilitat i prou precisió, sense esforç aparent
i superant fàcilment les mancances lingüístiques mitjançant estratègies de
compensació, en tot tipus de situacions en els àmbits personal i públic, per dur a
terme estudis de nivell terciari o participar amb seguretat en seminaris o en
projectes de recerca complexos en l'àmbit acadèmic o per comunicar-se amb
eficàcia en activitats específiques dins l'entorn professional.
L'aprenent ha de ser capaç d'utilitzar l'idioma amb gran facilitat, flexibilitat, eficàcia
i precisió per processar una àmplia gamma de textos extensos, estructuralment
complexos i detallats, sobre aspectes abstractes o concrets de temes de caràcter
general o especialitzat, fins i tot fora del propi camp d'especialització, en diverses
varietats de la llengua i amb estructures variades i complexes i un ampli repertori
lèxic que inclogui expressions lexicalitzades, idiomàtiques i col·loquials i que permeti
apreciar matisos subtils de significat.
Caldrà haver desenvolupat una consciència de la relació que hi ha entre la llengua,
la cultura que l'envolta i la importància del registre i de l'estil, així com la capacitat
d'adaptar l'ús de la llengua a un ventall ampli de situacions socials,
acadèmiques o professionals.

3. Continguts

Són els que es descriuen per al nivell avançat C1, per a tots els
idiomes, al Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableix
l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bintermedi
i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial
impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, referits de manera general a les
competències sociocultural, sociolingüística, funcional,
estratègica, discursiva lèxica i intercultural, i els específics per a
cada idioma de les competències morfosintàctica, ortotipogràfica
i foneticofonològica
4. Estructura i descripció de la prova
a) Comprensió de textos orals (CTO)

b) Comprensió de textos escrits (CTE)
c) Producció i coproducció de textos escrits i

Mediació escrita (PCTE i ME)
d) Producció i coproducció de textos orals
i Mediació oral (PCTO i MO)
5. Durada de la prova
PARTS
Comprensió de textos orals
Comprensió de textos escrits
Producció i coproducció de textos escrits
Mediació escrita
Total part escrita

Producció i coproducció de textos orals
Mediació oral
Total part oral

TOTAL global (aprox.)

DURADA aproximada
45 min
80 min
65 min
45 min
235’ (3h 55 min)
12 min (màxim)
12 min (màxim)
20’/24’
4 hores 20 min

Les proves de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits,
producció i coproducció de textos escrits i de mediació escrita s’administraran
en una única sessió en les dates i l’horari que s’indiquin en el calendari
d’exàmens establert en Resolució de la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres.
La prova de producció i coproducció de textos orals i mediació oral
s’administrarà en les dates i l’horari que cada EOI estableixi per a cadascun
dels respectius departaments didàctics d’idiomes.

6. Característiques de les

parts de la prova PART
ESCRITA
a)

COMPRENSIÓ

Objectius
generals

DE

TEXTOS

ORALS

Comprendre, independentment del canal: la intenció i el sentit
general, les idees principals, la informació important, els
aspectes i detalls rellevants, les opinions i actituds dels
parlants, tant explícites com implícites, en una àmplia gamma
de textos orals conceptualment i estructuralment complexos;
extensos, precisos i detallats; en una varietat de registres i
estils i d'accents no gaire marcats; fins i tot quan les relacions
conceptuals no s'hi assenyalin explícitament; àdhuc articulats

a alta velocitat i fins i tot en condicions d'audició que no siguin
bones; sempre que se'n pugui confirmar detalls, especialment
si no s'està familiaritzat amb l'accent.

Objectius
específics

a) Comprendre informació específica en declaracions,
missatges, anuncis i avisos detallats de poca qualitat acústica
o amb so distorsionat.
b) Comprendre informació complexa en condicions i
advertiments, instruccions de funcionament i especificacions
de productes, serveis i procediments i sobre tots els assumptes
relacionats amb la pròpia professió o activitat acadèmica.
c) Comprendre amb relativa facilitat la majoria de conferències,
xerrades, col·loquis, tertúlies i debats sobre temes complexos
de caràcter públic, professional o acadèmic, entenent
detalladament els arguments que s'hi esgrimeixin.
d) Comprendre els detalls de converses i discussions de certa
durada entre terceres persones, fins i tot sobre temes
abstractes, complexos o poc coneguts, i captar la intenció del
que s'hi diu.
e) Comprendre converses d'una certa extensió en què es
participa encara que no estiguin clarament estructurades i la
relació entre les idees hi sigui tan sols implícita.
f) Comprendre sense gaire esforç una àmplia gamma de
programes de ràdio i televisió, pel·lícules i representacions
teatrals o d'altres tipus que contenguin força argot o llenguatge
col·loquial i expressions idiomàtiques, i identificar- hi detalls o
subtileses com ara actituds i relacions implícites.

Nombre de textos i tasques
2-3 textos, 3 tasques
15-20 ítems repartits entre les diferents tasques

Tipologia dels textos
Entre altres:
- entrevistes
- conferències, xerrades
- reportatges i noticiaris
- extractes de documentals
- programes de radio i televisius
- presentacions
- debats, taules redones
- converses de caràcter formal i informal

Tipologia de les tasques
1. Comprensió global
2. Comprensió de la informació principal i secundària.

3. Comprensió detallada, d’informacions concretes

Tasques, entre altres, de:
triar entre opcions múltiples
omplir espais en blanc amb informació concreta
respondre preguntes de V/F)
relacionar ítems amb l’opció corresponent
preguntes obertes de resposta breu

Extensió dels textos
Duració total de 12 min
La durada de cadascun dels àudios no hauria de ser superior a 5 minuts
Els textos s’escolten 2 vegades

Puntuació
20 punts

b) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS
Objectius
generals

Objectius
específics

Comprendre sense dificultat i amb tot detall, en una àmplia
gamma de textos escrits extensos i conceptualment i
estructuralment complexos, en qualsevol suport, fins i tot fora
del propi camp d'especialització: la intenció i el sentit general;
les idees principals; la informació important; els aspectes i
detalls rellevants; les opinions i actituds dels autors, tant
explícites com implícites; identificant les diferències d'estil i
registre; sempre que se'n puguin rellegir les seccions difícils.
a) Comprendre instruccions, indicacions, normatives, avisos o
altres informacions de caràcter tècnic, incloent detalls sobre
condicions i advertiments.
b) Comprendre els matisos, les al·lusions i les implicacions de
notes, missatges i correspondència personal que pot
presentar trets idiosincràtics pel que fa a l'estructura i el lèxic
(com ara un format pot habitual, llenguatge col·loquial o un
to humorístic).
c) Comprendre la informació continguda en correspondència
formal de caràcter professional o institucional.
d) Comprendre articles, informes, actes, memòries i altres
textos en l'àmbit social, professional o acadèmic.
e) Comprendre la informació continguda en textos de consulta
i referència de caràcter professional o acadèmic.
f) Comprendre sense dificultat les idees i postures
expressades, tant explícitament com implícita, en articles i
altres textos periodístics de certa extensió tant de caràcter
general com especialitzat, en què alhora es comenten i
analitzen punts de vista, opinions i les seves implicacions.
g) Comprendre sense dificultat textos literaris contemporanis
extensos, d'una varietat lingüística estesa i sense una especial
complexitat conceptual, i captar-ne el missatge i les
idees i conclusions implícites i reconèixer-ne el fons social,
polític i històric.

Nombre de textos i tasques
3-5 textos, 3-5 tasques
20-40 ítems repartits entre les diferents tasques

Tipologia dels textos
Entre altres:
- notícies d'actualitat (de diaris, revistes, llocs web, etc.)
- articles o fragments d’articles
- entrevistes
- reportatges
- fragments de novel·les
- ressenyes, crítiques i resums de llibres, pel·lícules
- biografies
- estudis i treballs de recerca
- informes i fullets descriptius

Tipologia de les tasques
1. Comprensió global
2. Comprensió de la informació principal i secundària.
3. Comprensió detallada i ús de la llengua

Tasques, entre altres, de:
- relacionar (textos curts o fragments d’un mateix text amb epígrafs o
frases resum; preguntes i respostes d’una entrevista; paraules o frases en el text
amb definicions donades)
- seleccionar o respondre (opció múltiple, V/F; respondre a preguntes breus sobre
el text)
- completar (espais en blanc amb opció múltiple, d’un banc d’ítems amb distractors;
inserir en un text, en l’ordre correcte, elements (oracions, paràgrafs) extrets del
mateix text

Extensió dels textos
2.500-2.900 paraules

Puntuació
20 punts

c) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS
Objectius
generals

Produir i coproduir textos escrits extensos i detallats; ben
estructurats; ajustats als diferents àmbits d'actuació; sobre
temes complexos; en què es ressaltin i desenvolupin idees
principals, es defensin punts de vista amb idees
complementàries, motius i exemples adequats i s'acabi amb
una conclusió adient; amb un ús correcte i consistent

d'estructures gramaticals, convencions ortogràfiques, de
puntuació i de presentació del text complexes;demostrant un
control de mecanismes complexos de cohesió; demostrant
domini d'un lèxic ampli que permeti expressar matisos de
significat, fins i tot ocasionalment la ironia, l'humor i la càrrega
afectiva.

Objectius
específics

a) Escriure correspondència personal, en qualsevol suport, i
comunicar-se en fòrums virtuals, expressant-se amb claredat,
detall i precisió i relacionant-se amb els destinataris amb
flexibilitat i eficàcia, incloent usos de caràcter emocional,
al·lusiu i humorístic.
b) Escriure, amb la correcció i formalitat degudes i amb
independència del suport, correspondència formal dirigida a
institucions públiques o privades en què, per exemple, es faci
una reclamació o demanda complexa o s'expressin opinions a
favor o en contra d'alguna cosa, aportant informació detallada
i esgrimint els arguments pertinents per refermar o rebatre
postures.
c) Escriure informes, memòries, articles, assajos o altres tipus
de text en entorns de caràcter públic, acadèmic o professional.

Nombre de tasques
1 tasca
L’examinand escull entre 2/3 propostes

Tipologia de les tasques

c) 2. MEDIACIÓ
Producció
d’un text aESCRITA
partir d’una situació de comunicació, amb un objectiu comunicatiu i
unes pautes concretes de contingut.
Entre altres:
- correspondència personal (consells, opinions, comentaris, etc.)
- correspondència formal
- textos d’opinió i argumentació, de reacció a una opinió, comentaris
- articles, informes (presentació d’una situació, avantatges i desavantatges d’una
opció)
- assaigs senzills
- ressenyes de pel·lícules, llibres i altres
- informes d’activitats
- narracions d’experiències, esdeveniments, fets reals i imaginaris
- plans i projectes
Extensió dels textos
Context/instruccions: 120 paraules aprox.
Producció: 250-300 paraules

Puntuació
20 punts

Objectius
generals

Objectius
específics

Mediar amb eficàcia entre parlants que usen la llengua meta o
diferents llengües incloent aquesta, transmetent tant
informació com opinions, implícites o explícites; a partir d'una
àmplia gamma de textos escrits extensos, precisos, detallats i
complexos conceptualment i estructuralment; amb flexibilitat,
correcció i eficàcia; tant en situacions habituals com en
d'altres de més específiques i complexes; en els àmbits
personal, públic, acadèmic i professional; identificant i
reflectint amb tanta exactitud com es pugui les diferències
d'estil i registres; utilitzant els recursos lingüístics i les
estratègies discursives i de compensació per minimitzar les
dificultats ocasionals.
a) Traslladar per escrit en un nou text coherent,
parafrasejant-los o resumint-los, informació, opinions i
arguments de textos escrits llargs i minuciosos de caràcter
divers i procedents de fonts diverses (com ara diversos mitjans
de comunicació, informes, assajos, conferències, textos
acadèmics o altres documents de caràcter professional).
b) Prendre notes escrites per a tercers recollint-hi, amb la
precisió deguda, informació específica i rellevant de textos
escrits complexos, encara que clarament estructurats, sobre
temes d'interès personal o del propi camp d'especialització en
els àmbits acadèmic i professional.
c) Resumir, comentar i analitzar per escrit els
principals, la informació específica rellevant i els
punts de vista de notícies, articles sobre temes
general, entrevistes o documentals que contenguin
arguments i anàlisis.

aspectes
diferents
d'interès
opinions,

d) Traduir fragments rellevants pel que fa a activitats del propi
interès en els àmbits personal, acadèmic o professional, de
textos escrits com ara correspondència formal, informes,
articles o assajos.

Nombre de textos i tasques
1 o més textos, 1 tasca

Tipologia dels textos
Entre altres:
-

articles d’opinió

-

infografies

-

fragments de novel·les

-

entrevistes i reportatges

-

ressenyes

-

anuncis publicitaris

-

notícies

-

contractes o fragments de contractes

-

informes argumentatius

Tipologia de les tasques
- Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes principals, la informació
específica rellevant i els diferents punts de vista de notícies, articles sobre temes
d'interès general, entrevistes o documentals que contenguin opinions, arguments i
anàlisis.
- Sintetitzar i transmetre a tercers per escrit, informació , arguments i opinions
recopilada de diversos textos més llargs procedents de diverses fonts (p. ex., de
diferents mitjans de comunicació de diferents informes o documents sobre un
tema).
El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica)
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una
contextualització detallada (què, perquè, per a qui, ...).

Extensió dels textos
Text font: fins a 250 paraules
Producció: 180-220 paraules

Puntuació
10 punts

PART ORAL
d) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS

Objectius
generals

Objectius
específics

Produir i coproduir amb fluïdesa i espontaneïtat,
independentment del canal, una àmplia gamma de textos
orals extensos, clars i detallats; conceptualment i
estructuralment complexos; en diversos registres; amb una
entonació i un accent adequats a l'expressió de matisos de
significat; mostrant domini d'una àmplia gamma de recursos
lingüístics; demostrant domini de les estratègies discursives,
d’interacció, de compensació i de reparació que permeti
superar les dificultats ocasionals sense interferir en la fluïdesa
i continuïtat del discurs.
a) Fer presentacions extenses, clares i ben estructurades
sobre un tema complex, desenvolupant-hi idees
complementàries, motius i exemples adequats, apartant-se si
cal del text preparat, estenent-se si escau sobre preguntes o
aspectes proposats pel públic i acabant amb una conclusió
adient.
b) Dur a terme transaccions, gestions i operacions complexes
en què calgui negociar, posicionar-se, argumentar, fer
concessions i establir-ne els límits, fent servir un llenguatge
persuasiu, tractant amb eficàcia els detalls i fent front a
respostes o dificultats imprevistes.

c) Participar activament en converses informals animades,
amb un o més interlocutors, sobre temes abstractes,
complexos, específics i fins i tot desconeguts, en què es faci un
ús emocional, al·lusiu o humorístic de l'idioma, expressant-hi
les pròpies idees.
d) Participar activament en converses informals animades,
amb un o més interlocutors, sobre temes abstractes,
complexos, específics i fins i tot desconeguts i en què es faci
un ús emocional, al·lusiu o humorístic de l'idioma, expressant
les pròpies idees i opinions amb precisió, presentant línies
argumentals complexes i responent-hi amb eficàcia, fent un
bon ús d'interjeccions.
e) Participar activament amb gran facilitat en converses i
discussions formals animades (per exemple, debats, xerrades,
col·loquis, reunions o seminaris) en què es tractin temes
abstractes, complexos, específics i fins i tot desconeguts,
identificant-hi amb precisió els arguments dels diferents punts
de vista, argumentant la pròpia postura formalment, amb
precisió i convicció, responent a preguntes i comentaris i
contestant de manera fluida, espontània i adequada
argumentacions complexes contràries.

Nombre de tasques
1 tasca (diàleg) + (opcional: breu monòleg)

Tipologia de les tasques
Interacció (en parelles)

Durada
Màxim 12 minuts
Introducció (opcional/no avaluable): 1 min
Temps de preparació: 4-5 min
5-7 min per parella (inclòs el monòleg, si n’hi ha)

Puntuació
20 punts

d) 2. MEDIACIÓ ORAL

Objectius
generals

d) 2. MEDIACIÓ ORAL

Mediar amb eficàcia entre parlants que usen la llengua meta o
diferents llengües incloent aquesta, transmetent tant
informació com opinions, implícites o explícites; a partir d'una
àmplia gamma de textos escrits extensos, precisos, detallats i
complexos conceptualment i estructuralment; amb flexibilitat,
correcció i eficàcia; tant en situacions habituals com en d'altres
de més específiques i complexes; en els àmbits
personal, públic, acadèmic i professional; identificant i

reflectint amb tanta exactitud com es pugui les diferències
d'estil i registres; utilitzant els recursos lingüístics i les
estratègies discursives i de compensació per minimitzar les
dificultats ocasionals.

Objectius
específics

a) Traslladar oralment, parafrasejant-los o resumint-los,
informació, opinions i arguments de textos escrits o orals llargs
i minuciosos de caràcter divers i procedents de fonts diverses
(com ara diversos mitjans de comunicació, informes, assajos,
conferències, textos acadèmics o altres documents de caràcter
professional).
b) Mediar amb fluïdesa i eficàcia entre parlants de la llengua
meta o de diferents llengües sobre temes tant dels camps
d'interès personal o de la pròpia especialitat com de fora (per
exemple, en reunions, seminaris, taules rodones o en
situacions potencialment conflictives), tenint en compte les
diferències i les implicacions sociolingüístiques i socioculturals
i reaccionant en conseqüència, transmetent de manera clara i
concisa informació significativa i formulant les preguntes i fent
els comentaris pertinents a fi d'obtenir els detalls necessaris o
comprovar suposades inferències i significats implícits.
c) Prendre notes escrites per a tercers recollint-hi, amb la
precisió deguda, informació específica i rellevant de textos
escrits complexos, encara que clarament estructurats, sobre
temes d'interès personal o del propi camp d'especialització en
els àmbits acadèmic i professional.

Nombre de textos i tasques
1 o més textos, 1 tasca

Tipologia dels textos
Entre
-

altres:
instruccions
infografies
gràfics
imatges
anuncis publicitaris
informes breus o fullets descriptius
blocs

Tipologia de les tasques
Donar informació o consell a una tercera persona que no domina l’idioma a partir
d’un text escrit sobre aspectes generals de salut, treball, habitatge, ...
Resumir el contingut d’un text.
Explicar o aclarir un text (instruccions, fullets, anuncis, ...)
El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica)
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una
contextualització detallada.

Extensió dels textos i durada
Text font: fins a 250 paraules
Durada total: màxim 12 minuts
Temps de preparació: 5-6 min
Producció: 3 min per candidat

Puntuació
10 punts

