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Objectiu general
Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb
temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques,
informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Comunicar-se en
situacions senzilles i habituals que exigesquen un intercanvi simple i directe
d’informació sobre temes familiars i habituals. Descriure, de manera senzilla,
aspectes de la seua experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn
immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
Objectius específics
Competència discursiva
Treballar les estratègies discursives necessàries per a produir i interpretar
textos bàsics descriptius i narratius coherents i cohesionats.
Comprensió oral
Comprendre les expressions i el vocabulari més freqüent sobre temes
d’interès personal (per exemple, informació personal i familiar molt
bàsica, compres, lloc de residència, ocupació laboral).
Entendre la idea principal de missatges i d’avisos curts, clars i senzills.
Comprensió escrita
Comprendre globalment textos escrits sobre temes d’interès general com
ara escrits breus i quotidians.
Expressió oral
Usar una sèrie d’expressions i frases per descriure de manera molt
planera la família i altres persones que no pertanyen a l’àmbit familiar,
les condicions de vida, el bagatge educatiu i la faena.
Expressió escrita
Escriure avisos i missatges curts i senzills relatius a necessitats
immediates. Escriure notes personals molt simples, per exemple, per
agrair alguna cosa a algú.
Interacció oral
Comunicar-se en tasques senzilles i habituals les quals exigeixen un
intercanvi directe d’informació sobre temes i activitats familiars. Mantenir
intercanvis socials molt breus per a una comunicació bàsica.
Funcions comunicatives
Saludar i dir adéu
Presentar-se, identificar-se i demanar a altres que s’identifiquen
Demanar i dir l’edat
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Demanar i dir on viu algú
Demanar i donar el número de telèfon
Descriure l’aspecte físic i el caràcter d’altres persones
Descriure vestits
Fer comparacions entre dues persones
Demanar i donar informació d’on és un lloc
Demanar i explicar com es va a un lloc
Preguntar i dir què fa en aquest moment una persona
Preguntar i dir què fa una persona habitualment
Demanar i dir l’hora
Demanar i dir els horaris d’espectacles, serveis públics i altres serveis
Demanar i dir què es vol
Expressar i dir quantitatius i mesures
Dir com es vol un producte
Preguntar i dir el preu d’una cosa
Acceptar i refusar un producte
Intercanviar informació sobre fets i esdeveniments del passat
Assenyalar referències temporals
Demanar i dir què hi ha i qui hi ha en un lloc
Demanar i dir quantes persones o coses hi ha en un lloc
Descriure un habitatge
Demanar una actuació determinada
Accedir o negar-se a fer alguna cosa
Donar instruccions
Preguntar i expressar la intenció
Prometre de fer alguna cosa
Formular hipòtesis de futur
Àmbits
Localitzacions: botigues i comerços
Llocs públics: bars i restaurants
Habitatges i llocs d’allotjament
Actes socials. Espectacles
Viatges. Mitjans de transport
Telecomunicacions
Centres educatius, culturals i sanitaris
Competència lingüística
Adquirir les estructures comunicatives bàsiques per tal
competència comunicativa integral que en facilite la interacció.
Continguts lingüisticotextuals
Fonètica i ortografia
L’alfabet català
El sistema vocàlic
El sistema consonàntic
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Els dígrafs
Elisions i enllaços fònics
L’accent de les paraules
Morfologia
Noms
Pronoms
Quantitatius
Interrogatius
Numerals
Determinants
Adjectius
Verbs
Adverbis i locucions adverbials
Preposicions i locucions prepositives
Conjuncions
Sintaxi
Constituents de l’oració: subjecte, verb i complements
Oracions simples
Competència sociolingüística
Conèixer la cultura autòctona per incidir en el comportament comunicatiu.
espart, palma, etc.
Continguts sociolingüístics
Geografia
Extensió i població Cultura, festes i tradicions
Comarques i distribució lingüística
Economia: agricultura, indústria, turisme, ramaderia i pesca
Història
Fets més assenyalats i períodes de la nostra història.
Cultura
Festes singulars: les Falles, les Fogueres de Sant Joan, els Bous a la Mar,
la Mare de Déu de la Salut i la Muixeranga, els Moros i Cristians, el
Sexenni de Morella, etc.
Gastronomia
Els menjars més típics de la nostra terra: la paella, l’allipebre, l’arròs al
forn, l’arnadí, la coca de carabassa, els rosegons, les coques cristines
etc.
Jocs
Els jocs més habituals i tradicionals com per exemple: la pilota, el
sambori, la mare carabassera, etc.
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Artesania
L’artesania, de llarga tradició al nostre país, cal esmentar la producció de
ceràmica, l’elaboració de ventalls, els objectes elaborats a base de vímet,
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