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CONTINGUTS COMUNICATIUS CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

COMPRENSIÓ I PRODUCCIÓ ORAL COMPRENSIÓ I PRODUCCIÓ ESCRITA LÈXIC I SEMÀNTICA FONÈTICA, ELOCUCIÓ I ORTOGRAFIA MORFOSINTAXI

1
Reunió de veïns

Presentar-se i donar informació sobre un mateix. Demanar informació als 
altres. Saludar i acomiadar-se. Donar consell sobre una faena.

Salutacions i comiats. Verbs ser i dir-se. Oficis. Vocals e i o obertes. Excepcions de la e i la o obertes. Present d’indicatiu. Interrogatius.

2
Una bona 
formació

Comprendre anuncis d’oferta de treball per escrit i 
respondre-hi. Redactar un currículum.

Professions. Idiomes. Capacitats laborals. Síl·laba. Separació de paraules i dígrafs més comuns. 
Classificació de paraules (agudes, planes i esdrúixoles).

Gènere i nombre del nom. Gènere i nombre de 
l’adjectiu.

3
Una entrevista 

important

Indicar i descriure un lloc de treball (el contractant), i expressar les aptituds (el 
candidat) en una entrevista de treball.

Convocar una reunió de companys de faena per a elegir 
delegació sindical.

Adjectius per a descriure un lloc de treball. Condicions 
econòmiques. Adjectius per a descriure aptituds. 
Fórmules per a redactar una convocatòria.

Accentuació. Diacrítics. Dièresi. Imperfet d’indicatiu. L’article definit i l’indefinit.

4
Amb permís

Sol·licitar permís per escrit per a fer ús d’un servei o una 
instal·lació. Expressar l’autorització o la denegació per a 
fer ús d’un servei o una instal·lació. Aconsellar sobre la 
utilització correcta d’un servei o una instal·lació.

Fórmules per a escriure cartes o correus. Connectors 
causals i consecutius. Dades personals. Numerals. 
Mesos i dies de la setmana.

Apostrofació de l’article i la preposició de. Contracció. Passat simple, passat perifràstic i perfet. 
Demostratius. Possessius (tònics i àtons).

5
En família

Donar informació sobre la família (edat, treball, estudis, graus de parentiu...). 
Comparar dues persones caracteritzant el seu aspecte físic i la seua manera de ser 
o l’actitud. Fer apreciacions favorables o desfavorables sobre una tercera persona.

Relacions familiars i de parentiu. Adjectius per a 
descriure el físic, el caràcter, l’estat d’ànim. Lèxic 
valoratiu.

Elisions vocàliques. Emmudiments consonàntics. 
Confusions habituals entre a/e i o/u. La e en paraules 
començades per em-, en-, es-, eix-.

Perfet d’indicatiu. Plusquamperfet d’indicatiu. 
Pronoms personals forts (gènere, nombre i 
persona).

6
Tothom hi està 

convidat!

Convidar a una celebració o festa per escrit. Redactar un 
correu personal a un familiar o amic.

Fórmules per a escriure un correu. Celebracions. Apòstrof en els pronoms febles. Guionet en els 
pronoms febles. Guionet en les paraules compostes.

Participi i gerundi de verbs irregulars. Pronoms 
febles de complement directe (el, la, els, les, ho, en).

7
Em canvie 

de ciutat

Descriure les característiques d’un pis, apartament o casa que es busca segons 
les característiques de cada u. Descriure la localitat o el barri informant dels 
serveis i les comunicacions de què disposa.

Tipus d’habitatge. Parts d’una casa. Materials de 
construcció. Adjectius descriptius d’una casa. Mobles 
i electrodomèstics. Vies de comunicació i comoditats. 
Trànsit.

Oclusives finals. Grups cu i qu. Futur. Condicional. Pronoms febles de 
complement indirecte (li i els).

8
Què 

prefereixes?

Expressar preferències sobre diferents maneres de viatjar i llocs de destinació. 
Valorar el viatge.

Lèxic per a expressar els gustos. Destinacions 
turístiques. Monuments i llocs d’interés. Tipus 
d’allotjament.

Apòstrof en els pronoms febles en combinacions 
bàsiques.

Ordre dels pronoms febles. Numerals cardinals 
i ordinals. Quantitatius i indefinits.

9
La primera a la 

dreta

Demanar informació sobre la manera d’arribar a un lloc i quins mitjans de 
transport cal emprar.

Comprar o reservar bitllets especificant-ne el tipus, el 
nombre i la data.

Dades personals. Numerals. Mesos i dies de la setmana. 
Tipus de bitllet. Modalitats de pagament. Mitjans de 
transport. Vocabulari per a indicar direcció i situació.

La b i la v. Majúscules i minúscules. Preposicions i locucions preposicionals (mitjà, 
tema, causa, relació...). Les preposicions de lloc 
a/en. La preposició a en complements directes.

10
Anem 

per faena

Expressar les tasques a fer durant el dia. Accions domèstiques. Electrodomèstics. L’oratge. 
Peces de roba. Calcer. Objectes d’higiene personal.

Pronúncia de -s final i paraula començada per vocal. 
Sons /ks/ i /gz/. Grafies xc i cc.

Perífrasis d’obligació. Perífrasis de probabilitat. 
Conjuncions i altres connectors (adversatius, 
concessius, consecutius, temporals i 
condicionals).

11
I tu, què 

n’opines?

Donar l’opinió i expressar la preferència per alguna activitat de lleure o cultural. Interpretar les ofertes culturals que apareixen en els 
mitjans de comunicació.

Música, cinema, teatre, exposicions, restauració. Lèxic 
per a expressar opinions positives i negatives.

Escriptura de s/ss/c/z/ç. Esse sorda o sonora en 
sufixos: -essa, -esa, -ança, -ença. Grup -sc-.

Present de subjuntiu.

12
Ens agrada 

l’aventura

Comparar diferents maneres de passar el temps lliure segons els interessos de 
cada u. Suggerir de fer alguna activitat o esport, justificar-ne els avantatges i 
inconvenients, i indicar les normes de seguretat. Acceptar-ho o rebutjar-ho.

Aficions. Esports. Valoració dels riscos i els beneficis de 
l’esport. Normes de seguretat. Roba i complements.

Casos excepcionals de pronúncia de /s/ i /z/. Prefix 
trans- i altres de semblants. Esse sorda i sonora en 
mots compostos i derivats.

Imperfet de subjuntiu. 

13
El mal 

de cap és un 
maldecap!

Descriure els símptomes d’una malaltia o lesió. Donar informació a una tercera 
persona sobre com actuar en cas de malaltia o accident. Saber on adreçar-se en 
cas de malaltia o accident i demanar l’assistència necessària.

Parts del cos. Malalties o lesions. Símptomes. Tipus de 
centres sanitaris. Especialitats mèdiques. Tractaments: 
medicaments, rehabilitació, altres teràpies.

Escriptura de g, j, tg, tj, -ig. Usos dels modes verbals (indicatiu, subjuntiu i 
imperatiu).

14
Reclamar, 
tot un art

Descriure un producte o article que es vol comprar (quantitat, preu, color, mida, 
material, finalitat, etc.).

Expressar una queixa pel mal funcionament d’un article o 
un producte i fer-ne una reclamació.

Tecnologia. Colors i materials. Adjectius sobre objectes. 
Fórmules per a redactar una reclamació. Expressions 
d’enuig. Descripció de fets i esdeveniments.

Escriptura de /tʃ/: x, tx, -ig. Escriptura de /ʃ/: x, ix. 
Pronúncia de /tʃ/ i /ʃ/ a final de paraula (seguida de 
vocal).

Adverbis i locucions d’afirmació i negació. 
Formació d’adverbis de manera acabats en 
-ment.

15
La llengua 
d’una terra 

amb història

Conéixer la nostra situació geogràfica i els fets històrics 
més importants. Conéixer les comarques i les províncies.

Situació espacial. Fets històrics. Comarques i 
províncies. Parts de la ciutat i monuments.

Pronúncia de l·l i tl. Ortografia de l, ll, tl, tll i l·l. Verbs ser i estar amb valor locatiu. Verb 
semblar.

16
Celebrem 
la cultura!

Conéixer els jocs i esports tradicionals. Conéixer activitats festives tradicionals, populars, i 
relacionar-les amb la música i la gastronomia. 

Els jocs i els esports. Les festes. La música. La 
gastronomia valenciana.

Grups mb, mp i mm. Ortografia de les consonants 
nasals a final de paraula.

Adverbis en construccions comparatives 
(més/menys que, tant com).

17
Quin paisatge!

Parlar de les característiques climàtiques i dels principals accidents geogràfics 
de diversos indrets i països. Comparar-los i expressar els avantatges o 
desavantatges.

El clima i l’oratge. Accidents geogràfics. Adjectius 
comparatius.

Pronúncia i escriptura de r i rr. Ortografia de la h. Adjectius comparatius. Adjectius superlatius.

18
Per a gustos, 

colors...

Expressar els gustos sobre paratges i llocs que s’han visitat. Conéixer la fauna i la flora més comunes del lloc de 
residència.

El camp i la ciutat. El paisatge. Animals. Arbres, 
plantes i fruits. Lèxic per a expressar gustos.

Ús del punt i coma, els dos punts i els punts 
suspensius. Ús dels parèntesis.

Verbs de règim preposicional (atrevir-se a, 
començar a, decidir-se a, negar-se a, pensar en, 
confiar en...).


