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CONTINGUTS COMUNICATIUS CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

COMPRENSIÓ 
ORAL

EXPRESSIÓ I 
INTERACCIÓ 

ORALS

COMPRENSIÓ 
ESCRITA

EXPRESSIÓ I 
INTERACCIÓ 

ESCRITES
LÈXIC I SEMÀNTICA FONÈTICA, ELOCUCIÓ I ORTOGRAFIA MORFOSINTAXI

1
Múltiples variables

La conversa 
informal

Preparar una conversa Variació lingüística: històrica, 
geogràfica, social i funcional

Els sons de la llengua i els fenòmens fonètics (elisions, sinalefes, 
sonoritzacions...). Fenòmens de fonètica sintàctica: emmudiments i 
sensibilitzacions, ensordiments i sonoritzacions, assimilacions, geminacions

Usos contrastius quant al gènere amb el castellà. Substantius amb doble forma de gènere i 
amb significat diferent. Substantiu de doble gènere amb significat diferent

2
Habilitats esportives

Consells per a 
fer bicicleta tot 
terreny

Elaborar una crònica 
esportiva

L’habilitació Normativa sobre dièresi incloent-hi els casos de més dificultat. Contracció en 
casos especials

Posició de l’adjectiu i concordança: adjectiu referit a més d’un substantiu. Adjectiu que 
forma part d’una locució verbal o queda separat del substantiu a què es refereix. Adjectius 
determinats per substantius

3
Per contracte 

La conversa 
formal

Redactar un contracte 
de lloguer

La parasíntesi Escriptura de les paraules compostes o derivades juntes, separades o amb 
guionet. Derivats sense guionet. La e de suport en derivats i compostos. Grups 
cap-, prop-.

Tractament personal formal: implicacions sintàctiques. Valoració i ús de l’article personal: 
usos generals i fossilitzats. Presència o absència de l’article en expressions temporals, 
topònims, proverbis i expressions lexicalitzades

4
Una societat productiva

El reportatge Fer una exposició oral Col·locacions, locucions i frases fetes Ús del guionet, escriptura junta o separada de paraules. Guionet en manlleus, 
per a evitar formes estranyes o com a recurs sintàctic

Usos contrastius quant al nombre amb el castellà. Plural dels antropònims

5
Contra el canvi climàtic

La conferència Redactar una carta a la 
direcció d’un diari

El registre estàndard Normativa sobre l’accentuació, incloent-hi les excepcions i els casos de més 
dificultat

Pronoms forts: ús de jo i de mi darrere de preposicions i reforçament de pronoms amb 
mateix. Pronoms personals forts: ús restringit dels pronoms personals forts de tercera 
persona amb les entitats inanimades. Els verbs defectius

6
Un valor en alça

El treball 
acadèmic

Redactar un treball 
acadèmic

Mecanismes de cohesió textual: 
repetició, sinonímia, hiperonímia, 
hiponímia i antonímia

Abreviacions, sigles i acrònims. Escriptura de xifres, magnituds i quantitats 
en lletra o en número. Criteris d’ús. Apostrofació de sigles i acrònims. Casos 
especials de l’apòstrof

Col·locació del determinant demostratiu. Valor despectiu en posició postnominal. Usos 
abusius dels demostratius. Altres determinants anafòrics. Expressió de la pertinença: ús 
del pronom en i dels pronoms datius amb valor possessiu

7
Amb un parell de clics

L’entrada de blog Elaborar un text 
instructiu

Els préstecs i els neologismes Estrangerismes: reforç en e- en mots que comencen per s- aspirada; accentuació 
dels estrangerismes adaptats / no adaptats; conservació o adaptació de les grafies 
w, k i y. Grafia h en préstecs. La h aspirada en estrangerismes i en onomatopeies. 
Altres sistemes de representació gràfica de la h. Separació de síl·labes i guionet en 
préstecs adaptats i no adaptats, símbols i altres usos excepcionals

Usos i funcions gramaticals dels pronoms febles. Formes plenes en modismes i frases 
fetes. Pronoms que acompanyen verbs transitius i intransitius. Restriccions en les 
combinacions pronominals. Combinacions ternàries

8
Una societat ben teatral

El text teatral Fer una lectura 
dramàtica

La comparació Signes de puntuació: regles avançades Graus de l’adjectiu: comparatius cultes, superlatius amb formes cultes; altres mecanismes 
d’expressió del grau superlatiu. Concordança temporal en diversos tipus d’oracions

9
Fes la motxilla!

Fer una reclamació 
telefònica

El fullet publicitari Topònims
(criteris de traducció)

Ortografia de b/v, incloent-hi els topònims discrepants amb altres llengües. 
Coneixement dels sistemes vocàlic i consonàntic de les principals varietats 
geogràfiques

Usos i funcions gramaticals dels relatius, interrogatius i exclamatius: supressió gramatical de 
la preposició; construcció de relatiu precedit de verb; construccions de relatiu particulars. 
Supressió d’usos redundants. Pronoms interrogatius reforçats per un substantiu interjectiu

10
Amb molt de gust

 La crítica 
gastronòmica

Redactar una crítica 
gastronòmica per a 
un blog

Dialectalismes Ús de les geminacions tl i tll; homòfons i parònims amb laterals. Grafia -l final 
en paraules amb una certa dificultat. Regles avançades de l’ortografia de les 
nasals: n o m davant de f i r; -n i -m en posició final. Grups nasals mm, nn, nm i mn

Casos subjectes a variació contextual i a variació geogràfica dels usos de ser, estar i haver-hi

11
Faena feta, diners aguaiten

La notícia de ràdio Preparar una 
entrevista

Calcs Paraules amb dificultat vocàlica o que contrasten amb altres llengües. Vocals 
obertes i tancades en mots que presenten dubtes

Possessius: contrast amb altres llengües. Els valors de les formes no personals. Evitació de 
l’infinitiu amb valor de recapitulació i del gerundi amb valor copulatiu i especificatiu. Ús 
dels règims verbals de verbs coordinats. Ús ajustat al règim sintàctic de cada verb: verbs 
transitius i intransitius, verbs pronominals i no pronominals, etc.

12
Un món millor

L’article periodístic Elaborar un informe Paraules tabú i eufemismes Regles avançades de les consonants ròtiques: les grafies r, rr en paraules 
compostes i darrere de prefix. Ròtiques en paraules d’especial complexitat

Numerals partitius i col·lectius. Els prefixos numerals cultes i les formes compostes. 
Quantitatius i indefinits

13
Cultura accessible

La tertúlia Fer la presentació d’un 
llibre

Paraules patrimonials i cultismes Ortografia de b/v en els pseudoderivats. Vocals i/e i o/u en pseudoderivats. 
Vocals a/e. Compostos cultes i derivats formats a partir de mots grecs i llatins. 
Vocals o/u. Mots invariables acabats en -us. Grafia h en cultismes

Usos particulars de preposicions simples i compostes. Per i per a davant d’infinitiu. Usos 
preposicionals relacionats amb el règim sintàctic del verb

14
Amb tots els mitjans

Les notícies Planificar una reunió 
de treball

Reformulacions i nominalitzacions. 
Vulgarismes. Disfemismes

Grups consonàntics cultes com ara pn-, ps-, pt-, ts- en inici de paraula i paraules 
amb dificultat. Duplicacions gràfiques més complexes. Oclusives en préstecs, 
topònims i antropònims

Contactes entre diverses preposicions; coordinació d’elements amb règims preposicionals 
diferents; substitució de les construccions agramaticals. Solucions als usos impropis de les 
preposicions. Ús genuí de les preposicions en la fraseologia. Correlacions preposicionals. 
Ús genuí de les locucions prepositives evitant les interferències i els usos impropis

15
Tenim educació

La convocatòria 
de beques

Traduir un text legal Falsos amics Regles avançades de la grafia h: usos diferents dels d’altres llengües. Distinció 
ortogràfica de parelles de paraules

Morfologia verbal: casos excepcionals, d’especial dificultat o més formals. Ús coherent 
de les formes verbals amb el grau de formalitat de la situació. Verbs de conjugació 
pronominal i diferències de significat del verb pronominal i no pronominal

16
Mou-te per la llengua

L’assaig Participar en un debat Barbarismes. Ultracorreccions Alveolars en paraules d’especial complexitat ortogràfica. Alveolars en paraules 
compostes i derivades amb un prefix. Les grafies tz i ts

Usos de la doble negació. Usos de l’adverbi pas. Negació expletiva. Ús de l’adverbi no 
amb verbs de temor i en algunes oracions comparatives. Ús del mode indicatiu amb els 
adverbis de dubte. Ús particular d’alguns adverbis i locucions adverbials. Usos formals de 
certs adverbis. Lexicalització de locucions adverbials

17
Éssers polítics

El text de ficció Elaborar un pronòstic 
electoral a partir 
d’enquestes

Metàfora i metonímia Les majúscules, les minúscules i els tipus de lletra. Funció demarcativa i funció 
distintiva de les majúscules. Tipus de lletres: descripció i usos de la redona, la 
cursiva, la negreta i la versaleta

Propietat en l’ús de conjuncions i altres connectors i substitució de les interferències i 
calcs lingüístics

18
Història dels fets

La novel·la Escriure un relat de 
ficció

Arcaismes. Antropònims Escriptura adequada de les palatals en tots els casos, fins i tot en els que presenten 
més dificultat ortogràfica. Palatals en les paraules adaptades d’altres llengües

Ús de llur i llurs. Indefinits arcaics o molt formals. Conjuncions arcaiques o molt formals


