A1 Índex de continguts
TÍTOL

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ

LÈXIC I SEMÀNTICA

FONÈTICA, ELOCUCIÓ,
ORTOGRAFIA I MORFOSINTAXI
Els sons del valencià

1

Ens coneixem?

Saludar i presentar-nos

Fórmules de salutació

Els pronoms personals

Els objectes de l’aula

Els verbs ser i dir-se
Els pronoms interrogatius qui i com

2

3

Telefona’m quan
vulgues

Origen, llengües
i oficis

Expressions de cortesia

Altres pronoms interrogatius

El domicili

Els numerals cardinals

Els mesos de l’any

Els verbs tindre i viure

Preguntar pel lloc d’origen i pel
lloc de residència

Països, ciutats i gentilicis

Dir les llengües que parlem

Estudis i oficis

El present en la primera conjugació:
parlar, estudiar i treballar

Preguntar el telèfon, l’adreça i
l’edat

Explicar a què ens dediquem

4

La nostra gent

Parlar de la família, la parella i els
amics

Les relacions de parentiu
Els tipus de família
L’estat civil i les relacions socials

Les preposicions de lloc a i en
L’article determinat i l’article
indeterminat
Les bases de l’apostrofació
Els possessius tònics i àtons
Els verbs agradar, fer i viatjar

5

Les meues aficions

Expressar gustos

Les aficions i els esports

Els quantitatius
Les contraccions

6

Com et trobes?,
com estàs?

Preguntar per l’estat físic o anímic

Preguntar l’hora

7

Mengem hores!

Preguntar per accions
quotidianes

Els estats físic i anímic, i el caràcter

El verb trobar-se

Fórmules per a preguntar l’estat físic
o anímic

La formació del femení

Les hores

Els verbs de la segona conjugació fer i
veure

Les accions quotidianes
Les parts del dia

8

Què fas hui?

Explicar les rutines diàries

Els dies de la setmana
Els àpats diaris
Les accions habituals

9

Ens n’anem de
festa?

Parlar de les festes
Expressar preferències

Expressions sobre la festa

10
11
12
13
14
15

4

Què em pose?

Visita mèdica

Som el que
mengem

M’alimente
saludablement?

A taula

Descriure el cos d’una persona

Els adverbis de freqüència
Els verbs de la tercera conjugació dormir,
llegir i vestir-se

Els dies festius i les tradicions

Les preposicions en expressions de
temps

Els mesos i les estacions

Els verbs preferir i estimar-se

Les parts del cos
El nostre cos

La formació del plural

Adjectius per a descriure com som
Verbs per a descriure (tindre, ser,
portar, dur, semblar i paréixer)

Els verbs haver i haver-hi
Adverbis i locucions de lloc
Els verbs portar i semblar

Descriure la vestimenta d’una
persona

La roba (teixits, formes i colors)

El verb dur

Els complements

La concordança entre nom i adjectiu

Explicar els símptomes d’una
malaltia

Expressions sobre l’estat de salut

Demanar cita per a la consulta

Remeis

Expressar preferències sobre
vegetals

Malalties i símptomes

La fruita
La verdura i els llegums
Pesos i envasos per a comprar

Les perífrasis d’obligació
El perfet

Les paraules derivades
Els sinònims

La carn i el peix
Parlar d’alimentació saludable

El pa i la pastisseria

La funció de l’imperatiu

Pesos i quantitats
Donar instruccions
Fer explicacions breus

Expressions que s’usen a taula

Formació de l’imperatiu

La cuina (parament, electrodomèstics
i accions)

El text instructiu (connectors i
estructura)

Índex de continguts A2
TÍTOL

16

Fem turisme
per la ciutat

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ

LÈXIC I SEMÀNTICA

FONÈTICA, ELOCUCIÓ,
ORTOGRAFIA I MORFOSINTAXI

Demanar informació sobre la
ciutat

Zones, serveis i equipaments
urbans

Els signes d’interrogació i exclamació

Demanar i fer indicacions de com
s’arriba a un lloc

Les indicacions de direcció
(adverbis i locucions adverbials)

Els verbs poder i haver-hi

Els dígrafs i la separació en síl·labes

El participi

17

Què ha passat?

Explicar i preguntar què ha passat

Accions quotidianes

El perfet d’indicatiu
El sistema vocàlic
Les regles d’accentuació

Els viatges

18

19
20

Fem un viatge

Repartim la faena
de casa

Hui tinc temps
lliure

Planificar un viatge

L’oratge

El futur

Acceptar o refusar propostes

Expressions per a demanar
informació

El present de subjuntiu

Fer prediccions de l’oratge

Expressions per a acceptar o
refusar propostes

Adverbis i locucions de temps

Donar instruccions

Les faenes de casa

Fer notes

El material escolar

Elaborar llistes

Expressions d’obligació

Explicar les impressions sobre
una obra (teatre, cinema...)

El teatre, el cinema i els espectacles

Adverbis i locucions de dubte i probabilitat

Les falques de diàleg

El punt i la coma

Demanar informació

Resumir breument un argument

Els pronoms interrogatius

Les perífrasis d’obligació
La esse sonora i la esse sorda

Les preguntes totals i parcials

21

Ens informem

Contar breument una notícia

Els textos periodístics

Els pronoms febles de tercera persona

Demanar informació

Les parts de la notícia

Conjuncions i locucions additives,
distributives i adversatives

La casa (parts, mobiliari,
electrodomèstics, materials,
formes...)

Majúscules i minúscules

Perífrasis d’obligació

Connectors explicatius

Descriure un habitatge

22

23

Una casa ideal

Per a què serveix
això?

Indicar com s’arriba a un lloc dins
d’un edifici

Descriure estris i ferramentes
habituals a la llar o a la faena
Demanar consell

Estris, instruments i productes de
la llar
Els sinònims i els hiperònims en les
definicions

Estructures comparatives

Les consonants fricatives i africades
palatals

Paréixer i semblar

24

25

26

Quin model trie?

Un espai comú

Descriure màquines i
electrodomèstics

L’automòbil i la bicicleta

Les consonants laterals

Demanar i donar consell

Les relacions semàntiques
(sinonímia, antonímia, hiponímia,
hiperonímia)

Els textos instructius (numeració,
connectors d’ordre, adverbis i locucions
de temps)

Demanar la tanda

Els serveis de la ciutat

Proposar millores en la ciutat

Els mitjans de transport

Nexes de causa i de conseqüència

Debatre sobre l’ús del transport
públic

Els senyals de trànsit

La negreta i la cursiva

Fer una reclamació

Els logotips
Els successos

Les consonants r i rr

Els mitjans de
comunicació

Entendre i contar notícies

El treball en
col·laboració

Argumentar a favor o en contra

La matriculació en cursos

La h

Acceptar o rebutjar peticions

El correu electrònic

Nexes condicionals i concessius

Assentir i dissentir

El trànsit
El medi ambient

Nexes condicionals

El treball

27

Les fórmules de tractament

5

