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Objectiu general
Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets
com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització
professional. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa
possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporte tensió
per a cap dels interlocutors. Produir textos clars, ben estructurats i detallats en
una àmplia gamma de temes. Expressar un punt de vista sobre una qüestió i
exposar els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
Objectius específics
Competència discursiva
Reconèixer i comprendre l’estructura i les idees principals de textos orals i
escrits de divulgació en el àmbits personal, públic i professional. Saber exposar
breument un fet i expressar i argumentar opinions pròpies. Reconèixer i
comprendre l’estructura, el propòsit comunicatiu i la progressió de la informació
en diferents textos adequats al nivell.
Comprensió oral
Comprendre explicacions i instruccions orals d’un cert grau de
complexitat sobre temes generals i professionals.
Comprensió escrita
Comprendre articles i reportatges divulgatius sobre temes d’interès
general i temes relacionats amb l’àrea professional i els interessos dels
aprenents.
Expressió oral
Exposar fets i opinions en intervencions orals breus en els àmbits públic,
personal, professional i acadèmic, adequats a la situació, coherents i ben
cohesionats. Llegir en veu alta amb el ritme, l’entonació i la pronunciació
adequats al nivell.
Expressió escrita
Escriure textos dels àmbits personal, públic i professional: cartes,
sol·licituds, currículums i escrits per a publicacions. Prendre notes i
apunts, fer esquemes de textos orals i escrits. Preparar guions i
esquemes per a exposicions orals breus.
Interacció oral
Comunicar-se amb una certa espontaneïtat i fluïdesa amb parlants
nadius. Participar activament en una conversa en contextos quotidians.
Expressar i defensar opinions.
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Competència lingüística
Conèixer i aplicar totes les regles i excepcions dels aspectes gramaticals
detallats en l’apartat de continguts.
Dominar les estratègies discursives referides a la producció de textos orals i
escrits, de base narrativa, explicativa, instructiva, descriptiva i predictiva, que
siguen adequats, coherents i cohesionats.
Continguts lingüísticotextuals
Gèneres i propietats textuals
El text com a unitat de comunicació. Les propietats textuals: adequació,
coherència i cohesió.
Classes de textos de base narrativa, explicativa, instructiva, descriptiva i
predictiva.
Fonètica i ortografia
Sons i grafies
Vocalisme
La síl·laba
L’accentuació
Els diftongs i els hiats
Els enllaços
La dièresi
Consonantisme
Ortografia de la b/vb/v
Temps pretèrit en –ava
Alternances u/v i p/b
Pronunciació i ortografia de les oclusives
Pronunciació i ortografia de les alveolars fricatives
Pronunciació i ortografia de les palatals
Pronunciació i ortografia de les nasals
Pronunciació i ortografia de les laterals
Ortografia: els grups al·l-, col·l-, il·l-, -el·la, -il·la
Pronunciació i ortografia de les vibrants
La h en posició inicial i intercalada
Convencions gràfiques. Abreviatures d’ús més freqüent (Sr., Sra., c., c/, núm.,
etc.).
Signes de puntuació
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Morfosintaxi
L'oració. Concepte d’oració. Modalitats de l’oració. L'oració simple i l’oració
composta
El nom. Concepte i classificació. Flexió de gènere i de nombre
Determinants i quantificadors. L'article: concepte, classificació, morfologia.
L’article amb valor neutre. Quantitatius i indefinits, demostratius, possessius,
numerals: múltiples i partitius
L’Adjectiu. Concepte. Flexió de gènere i de nombre. Concordança amb el nom
Pronoms. Funcions sintàctiques. Combinacions binàries (complements directe i
indirecte)
Relatius. Els pronoms relatius
El Verb. Les conjugacions. Principals irregularitats verbals
Les formes no personals: infinitiu, gerundi i participi
Les perífrasis verbals de probabilitat, d’imminència i d’obligació
L’adverbi: adverbis en –ment i locucions adverbials
Enllaços: preposicions i conjuncions
Lèxic i semàntica
Les locucions i frases fetes més habituals. Formes correctes dels barbarismes
més usuals
Sinònims i antònims del vocabulari bàsic
Processos de formació lèxica. La derivació des del punt de vista morfològic:
prefixos i sufixos. La derivació des del punt de vista semàntic: diminutius,
augmentatius, noms d'oficis, etc. Substantius i adjectius compostos més usuals.
Ús del guionet en compostos i derivats
El tabú i l'eufemisme
Onomatopeies
Competència sociolingüística
Entendre la diversitat dins de la unitat Lingüística. Reconéixer i valorar les
varietats de la llengua. Assolir competències en les diferents varietats, registres
i estils.
Continguts sociolingüístics
Varietats i registres de la llengua catalana
Estudi del valencià
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