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Objectiu general
Comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la
faena, a l’escola, a l’oci, etc. Fer front a la major part de situacions lingüístiques
que poden aparèixer quan es viatja. Produir un discurs senzill i coherent sobre
temes personals, familiars i professionals. Descriure fets i experiències, somnis,
esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes
de manera breu.
Objectius específics
Competència discursiva
Desenvolupar estratègies per organitzar, estructurar i ordenar el discurs oral i
els textos escrits. Assolir un grau de competència suficient en la producció de
textos orals i escrits, propis de situacions comunicatives acadèmiques i no
acadèmiques que impliquen l’ús dels diversos graus de formalitat del
llenguatge.
Comprensió oral
Comprendre les idees principals d’un discurs clar i en llenguatge
estàndard sobre temes familiars, professionals, escolars, de lleure.
Comprendre la idea principal de programes o missatges dels mitjans de
comunicació sobre temes actuals de caràcter general.
Comprensió escrita
Comprendre textos senzills relacionats amb la faena. Comprendre
narracions de fets, sentiments i desitjos en textos personals. Comprendre
descripcions personals, de llocs i d’ambients.
Expressió oral
Elaborar un discurs senzill per tal de descriure experiències i fets, somnis,
esperances o ambicions. Donar raons o explicacions breus sobre opinions
i projectes. Explicar una història o relatar l’argument d’un llibre o d’una
pel·lícula i descriure reaccions personals.
Expressió escrita
Escriure textos senzills i ben cohesionats sobre temes d’interès personal.
Escriure textos senzills que descriuen experiències i impressions.
Interacció oral
Participar espontàniament en una conversa sobre temes relatius a la vida
quotidiana. Ampliar el coneixement de la cultura autòctona per incidir en
el comportament comunicatiu que permetrà l’adequació a la situació
social.
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Competència lingüística
Adquirir les estratègies discursives referides a la producció de textos orals i
escrits, de base narrativa, explicativa i descriptiva, que siguen adequats,
coherents i cohesionats.
Adquirir la competència gramatical bàsica en els nivells foneticoortogràfic,
morfosintàctic i lèxic.
Continguts lingüísticotextuals
Gèneres i propietats textuals
La producció de textos. Etapes. Classes de textos: la conversa, l’exposició oral,
l’explicació de fets i d’anècdotes, la sol·licitud, la carta, el conte, la descripció de
persones, d’ambients i de paisatges.
Fonètica i ortografia
Grafies i sons
Vocalisme
La síl·laba. Els diftongs
La dièresi
L’accentuació
L’elisió
Consonantisme
Les grafies b/v
Les nasals: m; n; ny
Les laterals: l / ll / tl, ll/ tll
Els sons vibrants: r / rr
La h
Els signes de puntuació
Morfologia
Flexió de gènere i nombre del substantiu
Sufixos de derivació
Formació de l’adjectiu
Flexió de gènere i de nombre de l’adjectiu
Adjectius qualificatius
Combinacions senzilles de pronoms febles
Pronoms: indefinits, relatius i interrogatius
Determinants: indefinits, numerals cardinals i ordinals, comparatius i distributius
Verbs regulars: mode indicatiu, mode subjuntiu (present i imperfet), mode
condicional (simple)
Verbs irregulars: nàixer, córrer, saber, voler, ser, dir-se, veure, anar, fer, estar,
poder, tenir, conèixer, omplir, obrir, tossir
Verbs copulatius
Verbs reflexius més usuals
Participis irregulars
Mode imperatiu
Perífrasis verbals
3

PROGRAMA B1 (ELEMENTAL)

Adverbis i locucions adverbials
Preposicions i locucions prepositives
Sintaxi
Oracions juxtaposades i coordinades
Oracions simples: declaratives, exclamatives, i interrogatives
Competència sociolingüística
Desenvolupar el coneixement i les habilitats necessàries per comprendre la
dimensió social de l’ús de la llengua.
Continguts sociolingüístics
Àmbits i normes d’ús
Comunitat lingüística i consciència lingüística
Llengües minoritàries i llengües minoritzades
Monolingüisme, bilingüisme plurilingüisme i multilingüisme
La diglòssia
El conflicte lingüístic i la substitució lingüística
La interferència lingüística
La normalització lingüística: la política lingüística i la planificació lingüística. La
contraplanificació
Situació actual de la llengua
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