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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
El primer dia

Converses de l’àmbit 
social, presentacions

Entendre i produir interaccions, com ara 
missatges i encàrrecs. Enregistrar un missatge en 
el contestador

Notes escrites: a 
casa, al treball...

Escriure textos dels àmbits familiar 
i social, com ara notes, invitacions i 
felicitacions

El diccionari. Lèxic dels àmbits educatiu i 
professional

Vocals en contacte: elisions i altres fenòmens de 
fonètica sintàctica. Emmudiments. Distinció i articulació 
clara de les vocals àtones i tòniques

Gènere i nombre del substantiu: casos especials. Canvis de 
significat segons el gènere. Adjectius acabats en -aç, -iç i -oç. 
Alternança -leg/-loga. Concordança del substantiu amb l’adjectiu

2
Com sóc?

Converses, discussions, 
intercanvis d’opinions

Fer descripcions breus i presentacions clares en 
missatges i encàrrecs

Carta de 
presentació

Crear un perfil personal d’un web per a 
conéixer gent

Lèxic per a la descripció de l’espai, el físic 
i la personalitat. Derivació: aspectes 
generals. Principals prefixos i afixos

Alfabet i grafies. Lletres modificades i simples, dígrafs i 
geminacions

Ús de l’article i absència en infinitius substantivats. Article neutre. 
Forma i usos més corrents. Valor abstractiu i construccions 
alternatives. Sistema binari i ternari dels determinants demostratius

3
Anem al tall 

Entrevistes de l’àmbit 
laboral o acadèmic

Mantindre una entrevista en l’àmbit laboral o 
acadèmic

Oferta de treball Redactar una carta de presentació Lèxic bàsic de documents formals com 
cartes, correus electrònics, sol·licituds, etc.

Síl·laba, diftong, hiat i vocals. Ortografia i pronunciació 
de diftongs i hiats. Separació de paraules en síl·labes. 
Triftongs

Formes tòniques i àtones dels possessius. Usos de les formes 
àtones dels possessius

4
Busquem faena

Anuncis de centres 
educatius

Fer declaracions i argumentacions sobre un tema 
professional o d’estudis

El currículum Escriure textos de l’àmbit laboral, 
social o acadèmic

Sufixos que indiquen dimensions i mides. 
Sufixos que indiquen acció o efecte

Pronunciació de les formes verbals en present 
d’indicatiu acabades en -iar. Pronunciació de les formes 
rizotòniques de l’imperfet d’indicatiu. Confusió de 
vocals a/e, o/u. Pronunciació i grafia de les paraules 
començades per em-, en-, es-, eix-. Alternances e/i, o/u en 
les formes verbals irregulars

Pronoms personals forts. Pronoms forts darrere de preposició

5
Rodem món?

Textos expositius de guies 
turístics. Consells sobre 
viatges

Recomanar destinacions turístiques El fullet turístic Escriure una postal Idiomes estrangers, noms de països, 
gentilicis, mitjans de transport. Sufixos que 
indiquen tendències, doctrines o ideologies

Accentuació d’homòfons i parònims habituals. Diacrítics 
més usuals

Morfologia i col·locació de pronoms febles (apostrofació i guionet) 
en combinacions binàries

6
De viatge

Megafonia d’un aeroport Llegir comunicats informatius i avisos La web de viatges Preparar per escrit comunicats 
informatius i avisos

Locucions i frases fetes d’ús freqüent Normes generals de l’ús del guionet Ús de pronoms febles en funció d’atribut i cc

7
Bon profit!

Conversa en un restaurant Inventar un diàleg en el context d’un restaurant La recepta de cuina Escriure una recepta Lèxic sobre gastronomia i restauració Sons corresponents a les palatals africades i grafies que 
els representen

Combinacions binàries de pronoms febles (reflexius + cd, reflexius 
+ atribut, ci + cc, cd + cc, ci + cd). Combinació de pronoms febles 
en la conjugació dels verbs anar-se’n, tornar-se’n i eixir-se’n

8
Vida sana, cos sa

Recomanacions d’una 
nutricionista

Donar instruccions i consells d’una dieta, una 
taula gimnàstica, una recepta, etc.

La taula d’exercicis Preparar per escrit una rutina 
d’exercicis

Lèxic sobre menjar, dieta i salut Gerundis en -t; terminacions -etud, -itud; grups ab-, ob-, 
sub- i cap-. Alternança b/p i v/u. Grups mb i nv

Pronoms interrogatius i exclamatius: usos de qui, què, com, on, quin/a, 
quan, quant i per què. Pronoms relatius: usos de que, què, qual, on i qui

9
Entre bambolines

L’agenda cultural. La 
compra d’entrades

Debatre sobre hàbits culturals La ressenya teatral Elaborar una cartellera de cinema. 
Redactar una ressenya

Alternatives als barbarismes Els sons alveolars i les grafies que els representen Usos dels relatius segons el tipus de subordinades de relatiu: 
substantives, adjectives (especificatives/explicatives), adverbials. 
Les relatives adjectives

10
Com un llibre obert

La conversa telefònica. El 
vídeo en línia

Protagonitzar un programa de ràdio L’escaleta d’un 
programa. Cartes 
al defensor/a de 
l’espectador/a

Elaborar el guió d’un bibliotràiler. 
Escriure un correu electrònic

Prefixos més comuns Discriminació entre sons consonàntics sords i sonors. 
Alternança c/ç segons la flexió

Les relatives substantives i adverbials. Pronoms relatius neutres: 
casos habituals (amb la qual cosa, cosa que, fet que...)

11
Informa’t

L’entrevista Escenificar una entrevista L’article. La carta al 
director 

Escriure una carta al director. Escriure 
piulades de Twitter

Composició: aspectes generals i tipus de 
compostos

Paraules acabades en -ança, -ença. Paraules acabades en 
-essa, -esa. Flexió nominal dels gentilicis acabats en -és

El numeral cardinal u/un. Quantitatius variables i invariables. Ús de 
quant i bastant. Locucions de quantitat més freqüents

12
Estem connectats

Les notícies Exposar un tema d’interés general. Participar en 
una tertúlia

Escriure textos periodístics 
informatius i publicitaris

Precisió lèxica i genuïnitat en l’ús del 
vocabulari

Sons [ks] i [gz] i grafies que els representen Numerals: ordinals i partitius. Abreviatures de numerals ordinals i 
perífrasis equivalents

13
Som individus socials

El discurs polític. 
L’assemblea de veïns. La 
presentació d’una instància. 
El debat amb els ciutadans

Fer propostes de millora de l’espai urbà Redactar una instància. Escriure una 
queixa al periòdic

Llengües i gentilicis més usuals Escriptura de les paraules derivades de paraules agudes 
acabades en vocal + s. Grafia -sc-

Indefinits variables i invariables. Distinció entre res, gens i cap

14
A debat

El debat entre candidats Participar en un debat L’article d’opinió Redactar un punt d’un programa 
electoral

La polisèmia i l’homonímia Sons palatals africats i fricatius. Alternança g/j i tg/tj 
segons la flexió 

Preposicions: usos habituals de amb/en, a/en. Preposicions que 
precedeixen parts del dia, mesos de l’any, estacions i festes. 
Preposicions sense, per i per a davant de sintagma nominal. Caiguda 
de la preposició davant de que àton

15
Som natura

L’article de divulgació.
El reportatge

Exposar l’opinió a partir d’arguments sòlids El text expositiu Escriure un text argumentatiu Lèxic sobre medi ambient Derivats de les paraules acabades en -tx i -ig Adverbis i locucions adverbials d’afirmació. Conjuncions i altres 
connectors d’ús general. Conjuncions adversatives i concessives. 
Conjunció que a l’inici d’oracions interrogatives i exclamatives

16
Col·labora!

L’article de divulgació.
El reportatge

Dialogar sobre temes d’ecologia L’article divulgatiu Escriure un text argumentatiu Sufixos de derivació que designen plantes 
i arbres fruiters: -er, -era; i que indiquen 
conjunts: -ada, -at, -menta

Grafies l·l, tl/tll. Grafia h inicial i intercalada en paraules 
del vocabulari general. La h en els homòfons més usuals

Verbs irregulars velaritzats més habituals. Verbs irregulars amb 
canvis vocàlics. Imperfet d’indicatiu regular i irregular

17
Conte contat, 
conte acabat

El conte i la rondalla.
Els acudits 

Explicar acudits. Llegir contes, rondalles, 
llegendes i cançons

El conte i la 
rondalla

Redactar un conte literari Lèxic propi de contes, rondalles i cançons 
tradicionals

Majúscules i minúscules. Funció demarcativa. Usos 
generals dels signes de puntuació. El punt i coma, els dos 
punts i els punts suspensius

Usos generals de ser i estar

18
De viva veu

Cançons de tot l’àmbit 
lingüístic

Descriure una ruta literària.
Debatre sobre la salut del valencià

Textos de diverses 
èpoques

Escriure la continuació d’un poema La comparació, la metàfora i la metonímia 
com a mecanismes de creació lèxica

Els parèntesis. El guió de diàleg. Les cometes en les 
citacions textuals. Abreviacions, sigles i símbols

Usos del subjuntiu. Ordres en negatiu (no + subjuntiu). Construccions 
agramaticals d’infinitiu amb valor d’imperatiu. Perífrasis incoatives, 
de probabilitat, de realització recent i d’aproximació


