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1. INTRODUCCIÓ 
Aquesta programació està elaborada tenint en compte el currículum publicat per la Conselleria 

al BOIB núm. 117  de l’11-08-2009 per la qual s’estableix el currículum de l’educació secundària 

per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària 

obligatòria a les Illes Balears. 

Volem que sigui una programació pràctica i útil. 

2. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT 
 
2.1 COMPONENTS DEL DEPARTAMENT 
JOSEP MERCADAL LO PEZ, professor de secundà rià de càstellà . 
MARIA ANTONIA FONT GELABERT professorà de secundà rià de càtàlà . 
MIQUEL REUS CERDO , professor de secundà rià d’àngle s. 
MARIA  SOLANA I TOMA S, professorà de càtàlà . 
MARGALIDA PALOU PASCUAL, professorà de secundà rià de càtàlà . 
ALEJANDRA MARQUINA PADILLA, professorà d’àngle s i d’iniciàls. 
MARIA JOSEP PE REZ GALME S, professorà d’iniciàls i càtàlà . 
BERTA  MIN ANA AMADA, professorà d’iniciàls i  càstellà . 
FRANCISCA  M. TORRENS PUIGSERVER, professorà de secundà rià d’àngle s. 
CARMEN FERRAGUT DIAGO, professorà de secundà rià de càstellà . 
MIQUEL A NGEL FERRAGUD DOMINGO, Professor de 2n d’ESPA, A2 i B2. 
 
OFERTA  DEL  DEPARTAMENT  I  DISTRIBUCIÓ PER CURSOS 
 
PRE-ESPA 
 
Càtàlà : M. Josep Pe rez  
Càstellà : Bertà Min ànà 
Angle s: Alejàndrà Màrquinà 
 
ESPA  CASTELLÀ 
1r- Bertà Min ànà 
2n- Bertà Min ànà 
3r -màtí .- Josep Mercàdàl 
3r- vespre.- Càrmen Ferràgut 
4t- màtí .- Josep Mercàdàl 
4t- vespre.- Càrmen Ferràgut 
 
ESPA CATALÀ 
1r-  M. Josep Pe rez 
2n-  Miquel A. Ferràgud 
3r- màtí .-  M. Anto nià Font 
3r- vespre.- M. Anto nià Font 
4t- màtí .- M. Anto nià Font 
4t-  vespre.- M. Anto nià Font 
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ESPA  ANGLÈS 
1r.- tàrdà Alejàndrà Màrquinà 
2n.- tàrdà Alejàndrà Màrquinà 
3r.- màtí  Miquel Reus 
3r.- vespre Miquel Reus 
4t. màtí .- Miquel Reus 
4t. vespre.- Miquel Reus 
 
FORMACIÓ PROFESSIONAL (PPA) 
Angle s.- Frànciscà M. Torrens 
Càstellà .- Josep Mercàdàl 
Càtàlà .- Màrgàlidà Pàlou 
 
PROVES ACCÈS UIB 
Angle s- Frànciscà M. Torrens 
Càtàlà - Màrgàlidà Pàlou 
Càstellà - Josep Mercàdàl 
Literàturà Universàl- Màrgàlidà Pàlou 
Comentàri de text- Màrgàlidà Pàlou 
 
CATALÀ  PER A LA JUNTA AVALUADORA 
Acolliment Nivell A-1, Màrià Solànà 
Nivell A-2,  Miquel A. Ferràgud 
Nivell B-1  M. Anto nià Font 
Nivell B-2 Miquel A. Ferràgud 
Nivell C1-C2- Màrgàlidà Pàlou 
 
CASTELLÀ  PER  A ESTRANGERS 
Nivell A (A1).-  Josep Mercàdàl 
Nivell B (A2).- Càrmen Ferràgut 
 
ANGLÈS 
Angle s Elementàl - Frànciscà M. Torrens 
Angle s Preintermedi - Frànciscà M. Torrens  
Angle s Intermedi.- Frànciscà M. Torrens  
Angle s Intermedi Superior.- Miquel Reus 
 

2.2 Reunions de departament 

Les instruccions estableixen com a obligatòries una reunió al principi de curs per a 
la programació, una al final de curs per a la memòria i una de quadrimestral. A més 
d'aquestes reunions obligatòries, el departament es reuneix cada vegada que ho 
considera adient i sempre que ho requereix la Comissió de Coordinació Pedagògica. 
 
El dia establert per reunir-nos és el dimarts a les 13:00 hores 
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2.3 Competències dels components del departament. Assistència a 

reunions 

L’àssistèncià à les reunions i àctivitàts enunciàdes à l’àpàrtàt ànterior, 

correspon a tots els membres. Correspondrà, a més  al cap de departament 

dur el Llibre d´Actes, entre altres responsabilitats, esmentades a les 

Instruccions d'inici de curs. 

La cap de departament assistirà a les reunions que li corresponguin amb el 

càp d’estudis i à les reunions de là CCP. Càdàscun dels membres àssistirà à les 

sessions d’àvàluàció que li corresponguin. 

2.4 Arxiu de material i proves escrites 

Cada professor o professora és responsable de guardar tots els exàmens segons 
estableixen les instruccions. 

2.5 Llibres de text 

CASTELLA  PER A ESTRANGERS 
 - Nieves Enrí quez Domí nguez Sueños de colores 1, Edit Acento Espàn osl S.L. 

- Sà nchez Lobàto y Gàrcí à Fernà ndez, Españól 2000 nivel elemental Edt 
Sociedàd Generàl Espàn olà de Librerí à SA nivel medio 
 
ANGLE S 
 Nivell B : English  File. Elementary  Edt Oxford 
            Nivell C: English File, Pre-Intermediate. Ed Oxford. 
            Nivell D : English File, Intermediate, Ed Oxford. 
 Nivell E : English File, Intermediate, Ed Oxford. 
 
CATALA  
 Nivell A2 Càtàlà  Bà sic. Ed. Teide 
 Nivell B1 Ortogràfià càtàlànà. Edicions Càstellnou 
            Nivell B2 Càtàlà  intermedi. Edicions Càstellnou 
 Nivell C1  Editoriàl Càstellnou 
 Nivell C2 Editoriàl Càstellnou 
 
 Càstellà : Manual de lengua española Ed. Teide 
 Càtàlà : Au idò! Illes Balears. Català per a adults (Nivell B2) Ed. Bàrcànovà 
 Angle s: Key to Batxillerat, 1r.Ed. Oxford 
 
UIB 
 Angle s: English File, Intermediate .Ed. Oxford 
 Càtàlà :  Llengua catalana: nivell B Ed. Càstellnou (Bàrcelonà, 1997) 
 Càstellà : Manual de Lengua española Ed. Teide 
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2.6 Material didàctic elaborat pel departament 

CASTELLÀ: Tots els cursos d’ESPA, tenen un dossier elaborat pel departament. Les 
àltres llengües disposen d’un llibre de text.  

3. ENSENYAMENTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A 

PERSONES ADULTES 

3.1 Objectius de l’àmbit de comunicació a ESPA 

1.  Comprendre discursos orals i escrits, reconeixent-ne les diferents f inalitats i situacions 
de comunicació en què es produeixen. 
 2.  Expressar-se  oralment  i  per  escrit  amb  correcció,  cohesió,  coherència  i 
adequació a la situació comunicativa i al tipus de discurs. 
 3.  Fer  ús  del  llenguatge  com  a  mitjà  per  f ixar  i  desenvolupar   el  propi 
pensament, per prendre consciència dels propis sentiments i per controlar 
la pròpia conducta. 
 4.  Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, 
ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual, a fi 
de desenvolupar la capacitat de regular les produccions lingüístiques pròpies. 
 5.  Utilitzar   les   llengües   com   a   instruments   per   a   l’adquisició   de   nous 
aprenentatges;  per  cercar,  seleccionar  i  processar  informació;  per  a  la comprensió i 
l’anàlisi de la realitat i per a la fixació i el desenvolupament del pensament. 
 6.  Emprar  tant  els  mitjans  tradicionals  com  les  noves  tecnologies  de  la 
comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació i per ajudar en la conversió  de  
les  informacions  en  coneixement  capaç  de  ser  utilitzat  en contextos i situacions 
diferents. 
 7.  Fornir  la  informació  suficient  a  l'alumnat,  especialment  als  nouvinguts, 
sobre la situació sociolingüística de les Illes Balears per tal de possibilitar- los   el   
coneixement   i   l’ús   social   de   la   llengua   catalana   com   a   eina d'integració  social.  
Demostrar  que  la  llengua  forma  part  d’una  cultura, d’un  medi  natural  i  d’una  
determinada  manera  d’entendre  la  vida  i  les relacions entre les persones; treballar el 
concepte de llengua lligat al medi que la genera i a la idiosincràsia de les persones que la 
utilitzen. 

 

3.2 Contribució de l’àmbit de Comunicació a l’adquisició de les 

competències bàsiques 

Les competències bàsiques 
 Competència vol dir ser capaç d’utilitzar els coneixements i les habilitats que una 
persona   té   en   contextos   i   situacions   quotidianes.   Així   doncs,   el   terme 
"competència"  inclou  els  coneixements  teòrics,  les  habilitats  (coneixements pràctics o 
aplicats) i les actituds (compromisos personals). Les competències bàsiques   són   les   
capacitats   que,   al   mateix   temps   que   afavoreixen   el desenvolupament  personal  i  
social,  milloren  la  capacitat  d’aprenentatge  al llarg  de  la  vida,  tot  integrant  i  
vinculant  el  que  se  sap  en situacions noves i imprevistes (aprendre a aprendre). 
 
1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
 Des de l'àrea de llengua, cal treballar sobretot la competència comunicativa. 
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És  important  que  l'alumnat  treballi,  per  una  banda,  la  competència  oral 
d'expressió  i  comprensió  d'idees  i  d'opinions  i,  per  altra  banda,  que  també treballi  la  
competència  escrita  entesa  com  a  comprensió  del  text  i  com  a producció. 
 
2.- Competència artística i cultural 
  Amb   la   lectura   d’obres   i   fragments, entre altres mitjans,  desenvoluparem  la  
capacitat  de  gaudir  de  l’art  i  d’aprendre  recursos  per millorar la creativitat. 
Interessa potenciar la creativitat i la imaginació, potenciar el gaudi i l’enriquiment 
personal, afavorir el respecte i la valoració del patrimoni cultural.... 
 
3.- Competència de tractament de la informació i competència digital 
  Les tecnologies de la informació i de la comunicació són un   instrument   de   
comunicació   oral   i   escrita,   per   tant,   contribueixen   a l’ensenyament de la llengua i 
esdevenen un nou camp per a la comunicació des de qualsevol indret del món. 
 
4.- Competència d’aprendre a aprendre 
   La competència d'aprendre a aprendre suposa: 
 - Cercar informació en suports tradicionals (f itxes, diaris, biblioteques, etc.) 
i en nous suports (CD-ROM, DVD, Internet, etc.);  
 - Fer   un   ús   autònom   de   diccionaris   i   de   correctors   ortogràf ics   dels 
processadors de textos. 
 - Prendre apunts. 
 - Sintetitzar. Elaborar esquemes i resums. 
 - Planificar i elaborar guions, esquemes i esborranys previs a la producció de 
textos propis. 
 - Revisar i corregir textos produïts per un mateix d’acord amb les habilitats 
i els continguts apresos. 
 - Fer autoavaluació i crítica del propi procés d’aprenentatge. Correcció de les 
pròpies produccions, orals i escrites. Acceptació de l’error com a part del procés 
d’aprenentatge amb una actitud positiva. 
 - Tenir interès per la bona presentació dels textos. 
 
És fonamental que l’alumnat pugui usar una biblioteca adequada en la qual pugui trobar 
llibres de consulta i de lectura. 
 
5.- Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 Consisteix en l’habilitat de la persona  per  transformar  les  idees  en  accions.  
Aquesta  competència  està relacionada  amb  la  creativitat,  la  innovació  i  l'assumpció  de  
riscs,  així  com amb l'habilitat per planificar i gestionar projectes amb el f i d'assolir 
objectius. 
 La competència d’autonomia i d’iniciativa personal suposa: Ser capaç de treballar 
tant individualment com col.laborant en equip, afavorir la iniciativa, la proactivitat, la 
independència i la innovació tant en la vida privada i social com en la professional.... 
 
6.- Competència social i ciutadana 
 Aprendre llengües contribueix decisivament al
 desenvolupament de la competència social i ciutadana, entesa com un 
conjunt d’habilitats i destreses per a les relacions, la convivència, el respecte i la 
capacitat d’entendre’s entre les persones.  En  efecte,  aprendre  llengua  és  aprendre  a  
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comunicar-se  amb  els altres,   a  comprendre   el  que  aquests   transmeten   i  aproximar-
se  a   altres realitats.  A  les  classes  de  llengua  s'hauria  de  treballar  sovint  en  grups  o  en 
parelles. 

 

3.3 PROGRAMACIÓ D’ANGLÈS 
 

3.3.1 PROGRAMACIÓ D’ANGLÈS DEL NIVELL 1 
3.3.1.1.- MODUL 1.1 (1r ESPA) 
Objectius 
 
1. Comprendre  globalment,  segons  el  nivell  d’aprofundiment  de  la  llengua 
estrangera d’estudi, informació de textos orals en situacions de 
comunicació reals i sobre temes propers al món i interessos de les persones adultes. 
2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i 
desenvolupar  destreses  comunicatives,  dins  i  fora  de  l’aula,  de  forma 
ef icaç, adequada i amb un cert nivell d’autonomia i correcció. 
3. Llegir  i  comprendre  de  forma  autònoma  textos  bàsics,  a  f i  d'extreure 
informació general i utilitzar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de 
coneixement d'altres cultures. 
4. Desenvolupar  l’autonomia  en  l’aprenentatge,  ref lexionar  sobre  aquest 
procés i transferir els coneixements adquirits en llengua materna o en altres 
llengües a l’estudi de la llengua estrangera. 
5. Potenciar l’ús dels recursos didàctics a l’abast, sobretot de les TIC i d’altres com ara 
diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i presentar 
la informació oral i escrita de forma autònoma. 
6. Adquirir seguretat i confiança amb relació a la capacitat d'aprenentatge i l’ús de la 
llengua estrangera. 
 
Continguts 
Unitat d’aprenentatge 1  
 - Comprensió d’instruccions en el context de l'aula. 
 - Audició i comprensió d’informació general i específica (alumnat-alumnat) 
(alumnat-professorat). 
 - Audició i comprensió de missatges senzills emesos
 pels mitjans audiovisuals. 
 - Participació  en  converses  i  simulacions  i  dramatitzacions  sobre  temes 
quotidians i d’interès personal amb diverses f inalitats comunicatives. 
 - Ús   apropiat   d'algunes   fórmules   lingüístiques   associades   a   situacions 
comunicatives concretes (cortesia, acord, discrepància, etc). 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
 - Ús de les salutacions en anglès segons la situació comunicativa i el registre. 
 - Ús  d’algunes  fórmules  pròpies  de  l’anglès  per  presentar-se,  demanar  el 
nom, la nacionalitat, el número de telèfon, l’adreça, etc. 

-         Ús d’expressions de temps com les dates: els números ordinals i cardinals, 
els dies de la setmana i els anys. 

 - Interaccions curtes consistents en preguntes i respostes breus. 
 - Capacitat per saber el nom dels objectes de la classe en anglès. 
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 - Capacitat per reconèixer i entendre les instruccions dites a classe d’anglès. 
- l’ús dels adjectius possessius. 

 
Unitat d’aprenentatge 2 
 - Comprensió d’instruccions en el context de l'aula. 
 - Audició i comprensió d’informació general i específica (alumnat-alumnat) 
(alumnat-professorat). 
 - Audició i comprensió de missatges senzills emesos
 pels mitjans audiovisuals. 
 - Participació  en  converses  i  simulacions  i  dramatitzacions  sobre  temes 
quotidians i d’interès personal amb diverses f inalitats comunicatives. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
 - Capacitat  de  formular  oracions  en  singular  i  plural  comparant  les  regles 
gramaticals de l’anglès amb les del català. 

- Descripció de la gent que ens envolta tenint en compte els trets físics i la 
personalitat. 

- Ús d’alguns adjectius i dels colors per tal de descriure objectes.. 
- Lectura  de  diferents  descripcions  de  gent  coneguda,  d’una  descripció 

redactada per un company, etc. 
  - Formulació  de  preguntes  i  respostes  per  tal  de  demanar  trets  físics  com 
l’alçada, el color d’ulls, de cabells, etc.  
 -  Formulació  de  preguntes  i  respostes  per  tal  de  demanar  trets  físics i 
estàts d’ànim. 

- Capacitat d’usar els adjectius demostratius adients per tal d’assenyalar la 
distància o la proximitat dels objectes o les persones. 

- Capacitat d’expressar prohibició  mitjançant l’ús del imperatiu. 
 

 
 
 
Unitat d’aprenentatge 3  
 - Comprensió d’instruccions en el context de l'aula. 
 - Audició i comprensió d’informació general i específica (alumnat-alumnat) 
(alumnat-professorat). 
 - Audició i comprensió de missatges senzills emesos
 pels mitjans audiovisuals. 
 - Participació  en  converses  i  simulacions  i  dramatitzacions  sobre  temes 
quotidians i d’interès personal amb diverses f inalitats comunicatives. 
 - Identificació  del  contingut  senzill  i  bàsic  d’un  text  escrit  amb  el  suport 
d’elements verbals i no verbals. 
 - Comprensió i ús en la comunicació d’estructures i funcions apropiades a 
les diverses situacions. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 

- Aprofundiment de les preguntes adreçades a demanar informació personal, 
incloent informació com el tipus i el lloc de feina. 

- Capacitat d’emplenar formularis de feina usant material real o adaptat. 
- Lectura  d’anuncis  de  feina  breus  usant  material  dels  diaris  o  revistes  en 

anglès o bé material adaptat. 
 - Aprofundiment de l’ús del verb ser o estar i tenir, bàsics a l’hora 
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d’escriure.  
- Capacitat d’expressar allò que fem al treball mitjançant l’ús del present. 

 - Formulació  de  preguntes  per  tal  d’arribar  a  conèixer  informació  sobre un 
company. 
 
Criteris d’avaluació 
1.  Comprendre i extreure la informació general i específ ica, la idea principal i alguns 
detalls rellevants de textos orals sobre temes concrets i coneguts i de missatges adequats al 
nivell de l’alumnat. 
2.  Participar en interaccions comunicatives relatives a situacions habituals  o d’interès  
personal  i  amb  diverses  f inalitats  comunicatives,  utilitzar  les convencions pròpies de 
la conversa i les estratègies necessàries per resoldre 
les dif icultats durant la interacció. 
3.  Comprendre i extreure de manera autònoma la informació general i totes 
les  dades  rellevants  de  textos  escrits  autèntics  però  adaptats,  no  gaire extensos,  
diferenciar  fets  o  opinions  i  identif icar,  si  escau,  la  intenció comunicativa de l’autor. 
4.  Identif icar, utilitzar i explicar   oralment algunes estratègies bàsiques 
utilitzades per progressar en l'aprenentatge. 
5.  Usar   les   tecnologies   de   la   informació   i   la   comunicació   de   forma 
progressivament  autònoma  per  buscar  i  seleccionar  informació,  produir textos  a  
partir  de  models,  enviar  i  rebre  missatges  de  correu  electrònic, establir relacions 
personals orals i escrites i mostrar-ne interès. 
6.  Identif icar  alguns  aspectes  socials,  culturals  dels  països  on  es  parla  la llengua 
estrangera i mostrar-ne interès. 
7.  Utilitzar el coneixement dels aspectes socioculturals que transmet la llengua estrangera 
i comparar-los amb els de la llengua pròpia. 
8.  Posar en pràctica el coneixement adquirit sobre el sistema lingüístic de la llengua
 estrangera, en diferents contextos de comunicació, com a 
instrument  d'autoprenentatge  i  autocorrecció  de  les  produccions  orals  i escrites 
pròpies i per comprendre les alienes. 
 
Temporització 
1ª SETMANA Present tense verb To Be, days of the week, numbers 0-20 , greetings. 
2ª SETMANA Present verb To Be, qüestions,  negative sentences, numbers 22-100. 
3ª SETMANA Possessive adjctives, classroom vocabulary. 
4ª SETMANA Can...?/ Would you like...? phrases. Vocabulary related to a hotel. 
5ª SETMANA A/an, plurals; this, that, these,those. Room vocabulary. 
6ª SETMANA Adjectives, modifiers: quite, very, really. 
7ª SETMANA Imperàtives, let’s. Feelings. 
8ª SETMANA Grammar and Vocabulary revision. Exam. 
9ª SETMANA Present simple tense. Positive sentences. Third person singular. 
10ª SETMANA Present simple tense. Negative sentences. Auxiliary Do/ Does. 
11ª SETMANA Present simple tense. Interrogative sentences. Auxiliary Do/ Does. 
12ª SETMANA WH- questions. 
13ª SETMANA Word order in qüestions. 
14ª SETMANA Funtional Language: Buying a coffee. 
15ª SETMANA Grammar and Vocabulary revision. Exam 
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3.3.1.2.- MODUL 1.2 (2n ESPA) 
Objectius 
1. Comprendre  globalment,  segons  el  nivell  d’aprofundiment  de  la  llengua 
estrangera d’estudi, informació de textos orals en situacions de 
comunicació reals i sobre temes propers al món i interessos de les persones adultes. 
2.  Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i 
desenvolupar destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i 
amb un cert nivell d’autonomia i correcció. 
3.  Llegir  i  comprendre  de  forma  autònoma  textos  bàsics,  a  f i  d'extreure informació 
general i utilitzar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de 
coneixement d'altres cultures. 
4.  Escriure   de   forma   eficaç   textos   senzills   amb   f inalitats   diverses   sobre diferents 
temes i amb recursos adequats de cohesió i coherència. 
5.  Desenvolupar   l’autonomia   en   l’aprenentatge,   reflexionar   sobre   aquest procés i 
transferir els coneixements adquirits en llengua materna o en altres llengües a l’estudi de 
la llengua estrangera. 
6.  Potenciar l’ús dels recursos didàctics a l’abast, sobretot de les TIC i d’altres com ara 
diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i 
presentar la informació oral i escrita de forma autònoma. 
7.  Utilitzar la llengua com a instrument per a l’adquisició de nous 
aprenentatges,  per  a  la  comprensió  i  anàlisi  de  la  realitat,  la  fixació  i 
desenvolupament   del   pensament   i   la   participació   a   la   vida   activa   i quotidiana. 
8.  Utilitzar  de  forma  ref lexiva  i  correcta  els  elements  bàsics  de  la  llengua 
(fonètica, lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de 
comunicació oral i escrita. 
9.  Adquirir seguretat i confiança amb relació a la capacitat d'aprenentatge i l’ús de la 
llengua estrangera. 
 
Continguts 
Unitat d’aprenentatge 1 
 - Comprensió d’instruccions en el context de l'aula. 
 - Audició i comprensió d’informació general i específica (alumnat-alumnat) 
(alumnat-professorat). 
 - Audició i comprensió de missatges senzills emesos pels mitjans audiovisuals. 
 - Participació  en  converses  i  simulacions  i  dramatitzacions  sobre  temes 
quotidians i d’interès personal amb diverses f inalitats comunicatives. 
 - Ús  progressiu  de  recursos  per  aprendre  com  ara  diccionaris,  llibres  de 
consulta, tríptics informatius, mapes, Internet i altres mitjans de comunicació. 
 - Interès per llegir textos de poca dificultat en llengua estrangera de 
forma autònoma, amb la finalitat d’obtenir informació, ampliar coneixements i 
afavorir el creixement intelĞlectual. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
 - Valoració de l’enriquiment personal que suposa la relació amb persones 
que  pertanyen  a  altres  cultures.  Comparació  i  contrast  entre  la  cultura pròpia  i  la  
transmesa  per  la  llengua  estrangera  per  tal  d’afavorir  la valoració crítica de la 
pròpia i l’acceptació i el respecte a l’aliena. 

- Aprofundiment de l’ús dels adjectius possesius així com l’ús del genitiu saxó. 
- Ús de vocabulari relatiu a la família i dels adjectius possessius que sempre 

van davant els noms referents als membres de la família. 
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 - Capacitat d’expressar allò que fem cada dia, és a dir, les rutines i els hàbits 
quotidians mitjançant l’ús del present. 
 - Formulació  de  preguntes  per  tal  d’arribar  a  conèixer  informació  sobre  el 
nostre dia a dia (where..., how..., who...). 
 - Ús d’algunes expressions de temps com les parts del dia o les hores amb 
les preposicions adients en cada cas. 

- Ús  d’expressions  de  temps  i  adverbis  per  tal  d’indicar  la  freqüència  amb 
què es fa una cosa. 
 - Capacitat  de llegir  sobre allò  que fa un personatge  conegut  o del nostre 
interès diàriament i fer-ne una comparació amb allò que feim nosaltres. 
 - Formulació  de  preguntes  i  respondre-les  correctament  demanant  el  que 
feim en vacances, els caps de setmanes, etc. 
 - Capacitat de formular preguntes entorn els hàbits quotidians i 
respondre de manera breu o donant informació concreta. 
 - Comprensió i narració de textos parlant de la rutina diària (petit diari). 
 - Lectura  d’una  descripció  del  que  es  fa  durant  la  setmana  i  comparació 
amb les nostres rutines. 
 - Fer preguntes als companys i respondre-les demanant en quin moment del 
dia es fa una determinada activitat, a quina hora, etc. 
 - Capacitat  d’expressar  allò que ens  agrada i  allò que no  ens  agrada però 
que hem de fer. 
 
 
Unitat d’aprenentatge 2. 
 - Comprensió d’instruccions en el context de l'aula. 
 - Audició i comprensió d’informació general i específica (alumnat-alumnat) 
(alumnat-professorat). 
 - Audició i comprensió de missatges senzills emesos pels mitjans audiovisuals. 
 - Participació  en  converses  i  simulacions  i  dramatitzacions  sobre  temes 
quotidians i d’interès personal amb diverses f inalitats comunicatives. 
 - Comprensió  de  la  informació  general  i  específ ica  de  textos,  en  suport 
paper  i  digital,  autèntics  o  adaptats,  sobre  temes  quotidians  d’interès general  i  
relacionats  amb  els  continguts  d’altres  matèries  del  currículum, mitjançant la realització 
de tasques específ iques. 
 - Ús de diferents estratègies de lectura, amb l’ajuda d’elements textuals i no 
textuals, com ara el context, els diccionaris. 
 - Comprensió  i  ús  d’expressions  comunes,  frases  fetes  i  lèxic  sobre  temes 
d’interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb els continguts 
d’altres matèries del currículum. 
 - Organització  i  ús,  cada  vegada  més  autònom,  de  recursos  per  aprendre, 
sobretot Internet  i altres com ara diccionaris, llibres de consulta,  tríptics informatius, 
mapes, i altres mitjans de comunicació i consulta. 
 - Participació  en  l’avaluació  de  l’aprenentatge  personal  i  ús  d’estratègies 
d’autocorrecció:  participació  de  l’alumnat  en  la  planificació  del  procés d’aprenentatge 
propi. 
 - Interès per llegir textos de poca dificultat en llengua estrangera de 
forma autònoma, amb la finalitat d’obtenir informació, ampliar coneixements i 
afavorir el creixement intelĞlectual. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
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 - Conf iança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. 
 - Descripció  de  l’entorn  més  proper  de  l’alumne  dient  allò  que  hi  ha  a 
ca seva i allò que no hi ha mitjançant l’ús de l’estructura “there is” i “there are”. 
 - Ús d’algunes preposicions de lloc per tal de descriure indrets, habitacions i 
altres espais. 
  - Ús del verb can per a expressar permís i possibilitat. 

- Lectura de breus textos descrivint les normes que hi ha normalment a una 
comunitat de veïns a un país estranger i comparació amb les normes  que tenen a el lloc on 
viuen. 
 - Ús del present continuo per tal de descriure allò que feim ara fent ser vir els 
verbs més utilitzats en situacions comunicatives reals. 
 - Descripció del lleure usant vocabulari específic i expressions de temps amb 
les preposicions adients. 

- Ús del verb ser i alguns adjectius relacionats amb el temps atmosfèric per 
tal de descriure quin temps fa. 

- Lectura de breus textos descrivint el temps que fa normalment a una zona i 
comparació amb el temps que fa normalment a les Illes Balears. 
 - Capacitat  de  mantenir  una  conversa  sobre  el  temps  que  fa  en  diferents 
llocs del món. 

 
  
Unitat d’aprenentatge 3  
  
 - Comprensió d’instruccions en el context de l'aula. 
 - Audició i comprensió d’informació general i específ ica (alumnat-alumnat) 
(alumnat-professorat). 
 - Audició i comprensió de missatges senzills emesos
 pels mitjans audiovisuals. 
 - Participació  en  converses  i  simulacions  i  dramatitzacions  sobre  temes 
quotidians i d’interès personal amb diverses f inalitats comunicatives. 
 - Comprensió  de  la  informació  general  i  específ ica  de  textos,  en  suport 
paper  i  digital,  autèntics  o  adaptats,  sobre  temes  quotidians  d’interès general  i  
relacionats  amb  els  continguts  d’altres  matèries  del  currículum, mitjançant la realització 
de tasques específ iques. 
 - Organització  i  ús,  cada  vegada  més  autònom,  de  recursos  per  aprendre, 
sobretot Internet  i altres com ara diccionaris, llibres de consulta,  tríptics informatius, 
mapes, i altres mitjans de comunicació i consulta. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
 - Ús apropiat de fórmules lingüístiques associades a situacions comunicatives 
concretes (cortesia, acord, discrepància, etc.). 

- Anàlisi  i  ref lexió  sobre  l’ús  i  el  signif icat  de  diferents  formes   dels verbes 
to be i to do mitjançant la comparació i el contrast amb les llengües que l’alumnat sap. 

- Ús i comprensió de vocabulari relatiu a la música. 
 - Capacitat d’expressar preferències àmb l’ús del verb like + verb+ -ing. 

- Capacitat d’usar els pronoms adients per tal d’assenyalar el subjecte, 
l’objecte direct i indirect. 

-         Ús d’expressions de temps com les dates: els números ordinals  els dies 
festius. 
 - Lectura i interpretació d’una breu narració fent ús dels pronoms. 
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Criteris d’avaluació 
 
1.  Comprendre i extreure la informació general i específ ica, la idea principal i alguns 
detalls rellevants de textos orals sobre temes concrets i coneguts i de missatges adequats al 
nivell de l’alumnat. 
2.  Participar en interaccions comunicatives relatives a situacions habituals  o d’interès  
personal  i  amb  diverses  f inalitats  comunicatives,  utilitzar  les convencions pròpies de 
la conversa i les estratègies necessàries per resoldre 
les dif icultats durant la interacció. 
3.  Comprendre i extreure de manera autònoma la informació general i totes 
les  dades  rellevants  de  textos  escrits  autèntics  però  adaptats,  no  gaire extensos,  
diferenciar  fets  o  opinions  i  identif icar,  si  s’escau,  la  intenció comunicativa de l’autor. 
4.  Posar en pràctica el coneixement adquirit sobre el sistema lingüístic de la llengua
 estrangera, en diferents contextos de comunicació, com a 
instrument  d'autoaprenentatge  i  autocorrecció de  les  produccions orals i 
escrites pròpies i per comprendre les alienes. 
5.  Identif icar, utilitzar i explicar   oralment algunes estratègies bàsiques 
utilitzades per progressar en l'aprenentatge. 
6.  Usar   les   tecnologies   de   la   informació   i   la   comunicació   de   forma 
progressivament  autònoma  per  buscar  i  seleccionar  informació,  produir textos  a  
partir  de  models,  enviar  i  rebre  missatges  de  correu  electrònic, establir relacions 
personals orals i escrites i mostrar-ne interès. 
7.  Utilitzar el coneixement dels aspectes socioculturals que transmet la llengua estrangera 
i comparar-los amb els de la llengua pròpia. 
8.  Identif icar  alguns  aspectes  socials,  culturals  dels  països  on  es  parla  la llengua 
estrangera i mostrar-ne interès. 
 
Temporització 
1ª SETMANA Present tenses review. 
2ª SETMANA Whose..? Possessive àdjectives. Genitive sàxon ‘s. Fàmily vocàbulàry. 
3ª SETMANA Prepositions of place and time. Daily activities. 
4ª SETMANA Position of adverbs. Expressions of frequency. 
5ª SETMANA Grammar and Vocabulary revision. Exam. 
6ª SETMANA Can/Càn’t. Permission ànd àbility. Verb phràses. 
7ª SETMANA Verb To be review. Presente continuous: spelling rules for-ing form. 
8ª SETMANA. Presente continuous positive sentences.  
9ª SETMANA Presente continuous negative and interrogative sentences 
10ª SETMANA. Contrast present simple / present continuous. Weather and seasons. 
11ª SETMANA Funtional Language: Buying clothes in a shop. 
12ª SETMANA Object pronouns. 
13ª SETMANA Like + (verb+ -ing). The date; ordinal numbers. 
14ª SETMANA Revision: use of Be or Do. Music vocabulary. 
15ª SETMANA Grammar and Vocabulary revision. Exam 

 

 
3.3.2 PROGRAMACIÓ D’ANGLÈS DEL NIVELL 2 
3.3.2.1.- MODUL 2.1 (3r ESPA) 
Objectius 
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1.  Comprendre  globalment,  segons  el  nivell  d’aprofundiment  de  la  llengua estrangera
 d’estudi, informació de textos orals en situacions de 
comunicació reals i sobre temes propers al món i interessos de les persones adultes. 
2.  Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i 
desenvolupar destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma ef icaç, adequada i 
amb un cert nivell d’autonomia i correcció. 
3.  Llegir  i  comprendre  de  forma  autònoma  textos  bàsics,  a  f i  d’extreure 
informació general i utilitzar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i 
de coneixement d’altres cultures. 
4.  Escriure   de   forma   ef icaç   textos   senzills   amb   f inalitats   diverses   sobre diferents 
temes i amb recursos adequats de cohesió i coherència. 
5.  Utilitzar  de  forma  ref lexiva  i  correcta  els  elements  bàsics  de  la  llengua 
(fonètica, lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de 
comunicació oral i escrita. 
6.  Desenvolupar   l’autonomia   en   l’aprenentatge,   ref lexionar   sobre   aquest procés i 
transferir els coneixements adquirits en llengua materna o en altres llengües a l’estudi de 
la llengua estrangera. 
7.  Potenciar l’ús dels recursos didàctics a l’abast, sobretot de les TIC i d’altres com ara 
diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i 
presentar la informació oral i escrita de forma autònoma. 
8.  Utilitzar la llengua com a instrument per a l’adquisició de nous 
aprenentatges,  per  a  la  comprensió  i  anàlisi  de  la  realitat,  la  f ixació  i 
desenvolupament   del   pensament   i   la   participació   a   la   vida   activa   i quotidiana. 
9.  Adquirir seguretat i conf iança amb relació a la capacitat d’aprenentatge i l’ús de la 
llengua estrangera. 
 
Continguts: 
 
Unitat d’aprenentatge 1 “My daily routines” 
 - Comprensió d’instruccions en el context d’aula. 
 - Audició i comprensió d’informació general. 
 - Audició i comprensió de missatges senzills emesos
 pels mitjans audiovisuals. 
 - Aplicació d’estratègies per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar el lèxic. 
 - Organització  i  ús,  cada  vegada  més  autònom,  de  recursos  per  aprendre, 
sobretot Internet  i altres com ara diccionaris, llibres de consulta,  tríptics informatius, 
mapes, i altres mitjans de comunicació i consulta. 
 - Participació  en  l’avaluació  de  l’aprenentatge  personal  i  ús  d’estratègies 
d’autocorrecció:  participació  de  l’alumnat  en  la  planif icació  del  procés d’aprenentatge 
propi. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
 - Conf iança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. 
 - Valoració  de  la  llengua  estrangera  com  a  mitjà  per  comunicar-se  amb 
parlants d’aquesta mateixa llengua o amb persones de
 diverses procedències. 
 - Desenvolupament d’actituds que ajudin a valorar la cultura pròpia a 
partir del contrast amb les altres. 
 - Respecte envers els parlants de la llengua estrangera, amb independència 
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de l’origen, raça o llengua materna. 
 - Descripció d’accions quotidianes, l’ús del present. 
 - Expressió de la possessió (possessive adjectives and pronouns). 
 - Ús d’expressions de temps per indicar la freqüència d’algunes accions. 
 - Interacció dels alumnes mitjançant la formulació de preguntes i respostes. 
 
Unitat d’aprenentatge 2 “The real me” 
 - Comprensió d’instruccions en el context d’aula. 
 - Audició i comprensió d’informació general. 
 - Audició i comprensió de missatges senzills emesos
 pels mitjans audiovisuals. 
 - Ús   d’estratègies   per   comprendre   els   missatges   orals:   anticipació   del 
contingut a través del context verbal i no verbal. 
 - Participació en converses i simulacions sobre temes quotidians i d’interès 
personal amb diverses f inalitats comunicatives. 
 - Utilització de respostes espontànies en situacions comunicatives a l’aula. 
 - Comprensió de la informació general de textos, en suport paper i digital, 
autèntics o adaptats, sobre temes quotidians d’interès general. 
 - Ús de diferents estratègies de lectura, amb l’ajuda d’elements textuals i no 
textuals, com ara el context, els diccionaris, etc. 
 - Producció guiada de textos senzills i comprensibles.
 Utilització d’estratègies  bàsiques  en  el  procés  de  composició  escrita  (planif 
icació, textualització i revisió). 
 - Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de la 
correspondència postal o amb mitjans informàtics. 
 - Ús adequat de l’ortograf ia i dels diferents signes de puntuació. 
 - Interès  per  la  presentació  acurada  dels  textos  escrits,  en  suport  paper  i 
digital. 
 - Comprensió  i  ús  d’expressions  comunes,  frases  fetes  i  lèxic  sobre  temes 
quotidians. 
 - Comprensió i ús en la comunicació d’estructures i funcions apropiades a 
les diverses situacions. 
 - Reconeixement i aplicació de claus sociolingüístiques bàsiques relatives a 
aspectes com el grau de formalitat o la cortesia, entre d’altres. 
 - Organització  i  ús,  cada  vegada  més  autònom,  de  recursos  per  aprendre, 
sobretot Internet  i altres com ara diccionaris, llibres de consulta,  tríptics informatius, 
mapes, i altres mitjans de comunicació i consulta. 
 - Participació  en  l’avaluació  de  l’aprenentatge  personal  i  ús  d’estratègies 
d’autocorrecció:  participació  de  l’alumnat  en  la  planif icació  del  procés d’aprenentatge 
propi. 
 - Organització  del  treball  personal  com  a  estratègia  per  progressar  en 
l’aprenentatge autònom. 
 - Interès per aprof itar les oportunitats d’aprenentatge creades en el 
context de l’aula, del centre i a l’exterior de l’entorn educatiu. 
 - Interès per llegir textos de poca dif icultat en llengua estrangera de 
forma autònoma, amb la f inalitat d’obtenir informació, ampliar coneixements i 
afavorir el creixement intelĞlectual. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
 - Conf iança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. 



18 
 

 - Descripció de la personalitat de la gent que ens envolta i de la pròpia. Ús 
d’adjectius que descriuen la personalitat. 
 - Ús d’oracions complexes a l’hora de produir textos escrits i orals. 
 - Expressió d’allò que s’ha planif icat fer pròximament. 
 - Ús  simultani  dels  diferents  temps  verbals  que  s’empren  per  expressar  el 
present. 
 - Descripció de fotograf ies. 
 - Expressió dels nostres sentiments mitjançant l’ús d’alguns adjectius. 
 
  
Unitat d’aprenentatge 3 “Our environment” 
 - Comprensió d’instruccions en el context d’aula i altres simulats. 
 - Audició i comprensió de missatges senzills emesos
 pels mitjans audiovisuals. 
 - Ús   d’estratègies   per   comprendre   els   missatges   orals:   anticipació   del 
contingut a través del context verbal i no verbal. 
 - Reconeixement  de  fonemes  dif icultosos  en  diàlegs  i  explicacions  breus 
sobre esdeveniments, experiències i coneixements diversos. 
 - Utilització de respostes espontànies en situacions comunicatives a l’aula. 
 - Ús  progressivament  autònom  de  les  convencions  més  habituals  i  pròpies 
de   la   conversa   en   activitats   comunicatives   i   de   les   estratègies   de comunicació per 
resoldre les dif icultats sorgides durant la interacció. 
 - Comprensió de la informació general de textos, en suport paper i digital, 
autèntics o adaptats, sobre temes quotidians mitjançant la realització de tasques específ 
iques. 
 - Lectura autònoma de textos senzills amb l’ús d’estratègies de lectura, amb 
elements textuals i no textuals, com el context i el diccionari. 
 - Producció guiada de textos senzills i comprensibles.
 Utilització d’estratègies  bàsiques  en  el  procés  de  composició  escrita  (planif 
icació, textualització i revisió). 
 - Interès  per  la  presentació  acurada  dels  textos  escrits,  en  suport  paper  i 
digital. 
 - Comprensió  i  ús  d’expressions  comunes,  frases  fetes  i  lèxic  sobre  temes 
quotidians. 
 - Organització  i  ús,  cada  vegada  més  autònom,  de  recursos  per  aprendre, 
sobretot Internet  i altres com ara diccionaris, llibres de consulta,  tríptics informatius, 
mapes, i altres mitjans de comunicació i consulta. 
 - Anàlisi  i  ref lexió  sobre  l’ús  i  el  signif icat  de  diferents  formes  gramaticals 
mitjançant la comparació i el contrast amb les llengües que l’alumnat sap. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
 - Conf iança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. 
 - Valoració  de  la  llengua  estrangera  com  a  mitjà  per  comunicar-se  amb 
parlants d’aquesta mateixa llengua o amb persones de
 diverses procedències  i  de  l’enriquiment  personal  que  suposa  la  relació  amb 
persones que pertanyen a altres cultures. 
 - Ús apropiat de fórmules lingüístiques associades a
 situacions comunicatives concretes (cortesia, acord, discrepància, etc.). 
 - Desenvolupament d’actituds que ajudin a valorar la cultura pròpia a 
partir del contrast amb les altres. 
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 - Ús de vocabulari específ ic per descriure fenòmens naturals que succeeixen a 
diferents parts del planeta. 
 - Descripció  de  fets  passats  usant  els  verbs  més  comuns  (verbs  estàtics  i 
dinàmics, accions progressives i curtes.) 
 - Descripció del que hi ha en un lloc determinat i del que no hi ha però hi 
havia abans. 
 - Producció i comprensió d’esdeveniments passats. 
 
Unitat d’aprenentatge 4 “Our lifestyle” 
 - Comprensió d’instruccions en el context d’aula i altres simulats. 
 - Audició i comprensió d’informació general i específ ica emesa pels mitjans 
audiovisuals o de forma personal. Extreure el signif icat dels temes concrets 
i coneguts amb un grau creixent de dif icultat. 
 - Ús   d’estratègies   per   comprendre   els   missatges   orals:   anticipació   del 
contingut a través del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la 
situació, localització de paraules clau i identif icació de la intenció del parlant. 
 - Reconeixement de fonemes dif icultosos en descripcions,
 diàlegs i explicacions   breus   sobre   esdeveniments,   experiències   i   coneixements 
diversos. 
 - Participació en converses i simulacions sobre temes quotidians i d’interès 
personal  amb  diverses  f inalitats  comunicatives  i  utilització  de  respostes espontànies a 
l’aula. 
 - Ús  progressivament  autònom  de  les  convencions  més  habituals  i  pròpies 
de   la   conversa   en   activitats   comunicatives   i   de   les   estratègies   de comunicació per 
resoldre les dif icultats sorgides durant la interacció. 
 - Identif icació del contingut senzill i bàsic d’un text escrit i comprensió de 
la informació   general  i   específ ica  de  textos,  en  suport   paper   i   digital, autèntics o 
adaptats, sobre temes quotidians d’interès general i relacionats amb   els   continguts   
d’altres   matèries   del   currículum,   mitjançant   la realització de tasques específ iques. 
 - Comprensió  de  la  informació  general  i  específ ica  de  textos,  en  suport 
paper  i  digital,  autèntics  o  adaptats,  sobre  temes  quotidians  d’interès general  i  
relacionats  amb  els  continguts  d’altres  matèries  del  currículum, mitjançant la realització 
de tasques específ iques. 
 - Lectura  autònoma  de  textos  senzills  relacionats  amb  els  interessos  de 
l’alumnat a través de l’ús de diferents estratègies de lectura, amb l’ajuda d’elements 
textuals i no textuals, com ara el context, els diccionaris. 
 - Comprensió  i  ús  d’expressions  comunes,  frases  fetes  i  lèxic  sobre  temes 
d’interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb els continguts 
d’altres matèries del currículum. 
 - Comprensió i ús en la comunicació d’estructures i funcions apropiades a 
les diverses situacions. 
 - Organització  i  ús,  cada  vegada  més  autònom,  de  recursos  per  aprendre, 
sobretot Internet  i altres com ara diccionaris, llibres de consulta,  tríptics informatius, 
mapes, i altres mitjans de comunicació i consulta. 
 - Anàlisi  i  ref lexió  sobre  l’ús  i  el  signif icat  de  diferents  formes  gramaticals 
mitjançant la comparació i el contrast amb les llengües que l’alumnat sap. 
 - Participació  en  l’avaluació  de  l’aprenentatge  personal  i  ús  d’estratègies 
d’autocorrecció:  participació  de  l’alumnat  en  la  planif icació  del  procés d’aprenentatge  
propi  i organització  del  treball personal  com  a estratègia per progressar en 
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l’aprenentatge autònom. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
 - Conf iança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. 
 - Valoració  de  la  llengua  estrangera  com  a  mitjà  per  comunicar-se  amb 
parlants d’aquesta mateixa llengua o amb persones de
 diverses procedències. 
 - Ús apropiat de fórmules lingüístiques associades a
 situacions comunicatives concretes (cortesia, acord, discrepància, etc.). 
 - Coneixement  dels  elements  culturals  més  signif icatius  dels  països  on  es 
parla  la  llengua  estrangera:  literatura,  art,  música,  cinema,  gastronomia, etc. Interès i 
iniciativa per realitzar intercanvis comunicatius amb parlants 
o  aprenents  de  la  llengua  estrangera  amb  el  suport  paper  o  els  mitjans 
digitals. 
 - Desenvolupament d’actituds que ajudin a valorar la cultura pròpia a 
partir del contrast amb les altres. 
 - Ús  i  comprensió  de  vocabulari  relatiu  a  la  salut,  als  estils  de  vida  i  als 
viatges. 
 - Descripció de les aparences físiques de gent procedent de cultures de tots  
els continents incloent les minories ètniques. 
 - Descripcions d’indrets fent ser vir les preposicions de lloc. 
 - Expressió   de   la   quantitat   usant   els   adjectius,   els   quantif icadors,   els 
pronoms i els adverbis adients. 
 - Capacitat de crear noms composts, usats a la vida quotidiana, a partir de 
noms comuns que ja s’han estudiat abans. 
 - Fórmules  per  expressar  l’acord  i  el  desacord  en  una  conversa  o  en  un 
debat. 
 - Capacitat d’escriure un mail on es relata breument un viatge. 
  
Criteris d’avaluació 
 
1. Comprendre i extreure la informació general i específ ica, la idea principal i alguns 
detalls rellevants de textos orals sobre temes concrets i coneguts i 
de missatges adequats al nivell de l’alumnat. 
2. Participar en interaccions comunicatives relatives a situacions habituals o 
d’interès  personal  i  amb  diverses  f inalitats  comunicatives,  utilitzar  les convencions 
pròpies de la conversa i les estratègies necessàries per resoldre 
les dif icultats durant la interacció. 
3. Comprendre i extreure de manera autònoma la informació general i totes les  
dades  rellevants  de  textos  escrits  autèntics  però  adaptats,  no  gaire extensos,  
diferenciar  fets  o  opinions  i  identif icar,  si  s’escau,  la  intenció comunicativa de l’autor. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferents suports. 
 
5. Utilitzar   de   forma   conscient,   en   contextos   comunicatius   variats,   el 
coneixement  adquirit  sobre  el  sistema  lingüístic  de  la  llengua  estrangera com  a  
instrument  d’autocorrecció  i  d’autoavaluació  de  les  produccions pròpies, orals o 
escrites, i per comprendre les alienes. 
6. Identif icar i utilitzar conscientment diferents estratègies per progressar en 
l’aprenentatge. 
7. Usar   les   tecnologies   de   la   informació   i   la   comunicació   de   forma 
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progressivament  autònoma  per  buscar  i  seleccionar  informació,  produir textos  a  
partir  de  models,  enviar  i  rebre  missatges  de  correu  electrònic, establir relacions 
personals orals i escrites i mostrar-ne interès. 
8. Identif icar els aspectes culturals més rellevants dels països on es  parla la llengua  
estrangera,  assenyalar  les  característiques  més  signif icatives  dels costums, normes, 
actituds i valors de la societat on es parla la llengua que s’estudia i mostrar una 
valoració positiva dels patrons culturals diferents als propis. 
 
6ª SETMANA    
7ª SETMANA    
8ª SETMANA   with. 
9ª SETMANA   Countable and uncountable nouns: a/an, some/any 
10ª SETMANA Vocabulary: food 
11ª SETMANA Quantifiers: how much/how many, a lot of... 
12ª SETMANA Comparative adjectives.  
13ª SETMANA  Food containers. 
14ª SETMANA  Comparative adjectives. High Numbers. 
15ª SETMANA  Grammar and Vocabulary revision. Exam 
 

SETMANA 1 

GRAMMAR:  Past Simple of Be: was/were.   
 
VOCABULARY: Word Formation. 
 
SETMANA 2 

GRAMMAR:  Past Simple of Be, plus Past Simple of Regular Verbs 
 
VOCABULARY: Word Formation. 
 
SETMANA 3 

GRAMMAR:  Past Simple  of Irregular Verbs. 
 

VOCABULARY: Expressions with go, have and get 
 
SETMANA 4 

GRAMMAR:  Past Simple  of Irregular Verbs. 
 

VOCABULARY: Expressions with go, have and get 
 
SETMANA 5 

Revision / Exam 
 
SETMANA 6 

GRAMMAR:  There is/ there are. 
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VOCABULARY: The House. 
 
SETMANA 7 

GRAMMAR:  There is/are , some/any + plural nouns. 
 
VOCABULARY: The furniture. 
 
SETMANA 8 

GRAMMAR:  There was/were 
 

VOCABULARY: prepositions of place  
 
SETMANA 9 

GRAMMAR:  There was/were 
 

VOCABULARY: Prepositions of movement 
 
SETMANA 10 

Revision /Exam 
 
 
SETMANA  11 

GRAMMAR : Adverbs and modifiers 

VOCABULARY: Common adverbs 

SETMANA  12 

GRAMMAR : Verbs + to + infinitive 

VOCABULARY: Verbs that take infinitive 

SETMANA  13 

GRAMMAR : Verbs + to + infinitive 

VOCABULARY: Verbs that take infinitive 

SETMANA  14 

GRAMMAR : Articles  

VOCABULARY: The internet 

SETMANA  15 

Revision / Exam 
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3.3.2.2.- MODUL 2.2 (4t ESPA) 
Objectius 
1. Comprendre  globalment,  segons  el  nivell  d’aprofundiment  de  la  llengua 
estrangera d’estudi, informació de textos orals en situacions de 
comunicació reals i sobre temes propers al món i interessos de les persones adultes. 
2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i 
desenvolupar  destreses  comunicatives,  dins  i  fora  de  l’aula,  de  forma 
ef icaç, adequada i amb un cert nivell d’autonomia i correcció. 
3. Llegir  i  comprendre  de  forma  autònoma  textos  bàsics,  a  f i  d’extreure 
informació general i utilitzar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i de 
coneixement d’altres cultures. 
4. Escriure  de  forma  ef icaç  textos  senzills  amb  f inalitats  diverses  sobre diferents 
temes i amb recursos adequats de cohesió i coherència. 
5. Utilitzar  de  forma  ref lexiva  i  correcta  els  elements  bàsics  de  la  llengua 
(fonètica, lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de 
comunicació oral i escrita. 
6. Desenvolupar  l’autonomia  en  l’aprenentatge,  ref lexionar  sobre  aquest procés i 
transferir els coneixements adquirits en llengua materna o en altres llengües a l’estudi de la 
llengua estrangera. 
7. Potenciar l’ús dels recursos didàctics a l’abast, sobretot de les TIC i d’altres com ara 
diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i presentar 
la informació oral i escrita de forma autònoma. 
8. Utilitzar   la   llengua   com   a   instrument per   a   l’adquisició   de   nous 
aprenentatges,  per  a  la  comprensió  i  anàlisi  de  la  realitat,  la  f ixació  i 
desenvolupament   del   pensament   i   la   participació   a   la   vida   activa   i quotidiana. 
9. Adquirir seguretat i conf iança amb relació a la capacitat d’aprenentatge i l’ús de la 
llengua estrangera. 
 
Continguts: 
 
Unitat d’aprenentatge 1 “My free time” 
 
 - Comprensió  del  signif icat  general  i  específ ic  de  discursos  orals  senzills 
sobre temes coneguts i presentats de forma clara i organitzada. 
 - Comprensió  de  la  comunicació  interpersonal  a  f i  de  contestar  de  forma 
immediata. Utilització de respostes espontànies i precises. 
 - Participació en converses o simulacions sobre temes quotidians i d’interès 
personal  amb  diverses  f inalitats  comunicatives.  Ser  respectuós  amb  els errors i dif 
icultats que puguin tenir els altres. 
 - Comprensió  general  i  específ ica  de  diversos  textos,  en  suport  paper  o 
digital,  d’interès  general  i  referents  a  continguts  d’altres  matèries  del currículum. 
Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els interessos personals. 
 - Obtenció   d’informació   per   realitzar   tasques   específ iques   a   partir   de 
diferents fonts, en suport paper, digital o multimèdia. 
 - Ús, amb una certa autonomia, del registre apropiat al lector a qui va dirigit 
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el  text  (formal  i  informal).  Interès  per  presentar  acuradament  els  textos escrits, en 
suport paper i digital. 
 - Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de la 
correspondència postal o dels mitjans informàtics. 
 - Comprensió i ús en la comunicació d’estructures i funcions apropiades a 
les diverses situacions. 
 - Organització  i  ús  autònom  de  recursos  per  aprendre  sobretot  Internet  i 
altres com ara diccionaris, llibres de consulta, tríptics informatius, mapes i altres mitjans 
de comunicació i consulta. 
 - Valoració  de  l’enriquiment  personal  que  suposa  la  relació  amb  persones 
que pertanyen a altres cultures. 
 - Respecte per les diferències d’opinió sobre temes d’interès i comprensió de 
diferents perspectives socioculturals. 
 - Ús de vocabulari relatiu al món laboral. 
 - Descripció dels edif icis que es troben a la nostra ciutat. 
 - Descripció  d’edif icis  i  interiors  de  les  cases.  Descripció  d’una  casa,  un 
indret o un lloc ideal. 
 - Expressió del que ens agrada i d’allò que no ens agrada. Expressió d’allò 
que ens agradaria fer en algun moment, els nostres somnis i ambicions. 
 - Expressió de la possessió, allò que tenim o que no tenim. 
 - Descripció d’objectes, fotos, dibuixos, usant el comparatiu i el superlatiu. 
 - Capacitat   d’escriure una   carta   fent   ser vir   el   registre   formal   i   les 
convencions que el caracteritzen. 
 
Unitat d’aprenentatge 2. “I’d like to be... to live…” 
 - Comprensió  del  signif icat  general  i  específ ic  de  discursos  orals  senzills 
sobre temes coneguts i presentats de forma clara i organitzada a través de 
les estratègies de comprensió oral: context verbal i no verbal, coneixements 
previs  sobre  la  situació,  identif icació  de  paraules  clau,  identif icació  de l’actitud i 
intenció del parlant. 
 - Comprensió  de  la  comunicació  interpersonal  a  f i  de  contestar  de  forma 
immediata. Utilització de respostes espontànies i precises. 
 - Ús  d’estratègies  de  comprensió  dels  missatges  orals:  context  verbal  i  no 
verbal, coneixements previs sobre la situació, identif icació de paraules clau, identif icació 
de l’actitud i intenció del parlant. 
 - Producció  oral,  de  manera  breu  i  senzilla,  de  descripcions,  explicacions 
sobre experiències i esdeveniments de continguts diversos, tenint en compte els elements de 
cohesió i coherència. 
 - Valoració de la correcció formal a l’hora de produir missatges orals. 
 - Participació en converses o simulacions sobre temes quotidians i 
d’interès personal  amb  diverses  f inalitats  comunicatives.  Ser  respectuós  amb  els 
errors i dif icultats que puguin tenir els altres. 
 - Identif icació del tema d’un text escrit per mitjà del context i identif icació 
de la intenció de l’emissor del missatge. 
 - Inferència de   signif icats   i   informacions desconegudes   
mitjançant   la interpretació d’elements lingüístics i no lingüístics. 
 - Comprensió  general  i  específ ica  de  diversos  textos,  en  suport  paper  o 
digital,  d’interès  general  i  referents  a  continguts  d’altres  matèries  del currículum. 
Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els interessos personals. 
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 - Obtenció   d’informació   per   realitzar   tasques   específ iques   a   partir   de 
diferents fonts, en suport paper, digital o multimèdia. 
 - Consolidació d’estratègies de lectura ja utilitzades. 
 
 - Composició de textos diversos, amb els elements necessaris de cohesió per 
marcar  amb  claredat  la  relació  entre  les  idees  i  amb  una  autonomia d’estratègies   
bàsiques   del   procés   de   composició   escrita   (planif icació, contextualització  i  revisió).  
Interès  per  presentar  acuradament  els  textos escrits, en suport paper i digital. 
 - Ús, amb una certa autonomia, del registre apropiat al lector a qui va 
dirigit el text (formal i informal). 
 - Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de la 
correspondència postal o dels mitjans informàtics. 
 - Ús correcte de l’ortograf ia i dels signes de puntuació. 
 - Producció correcta de fonemes de dif icultat creixent. 
 - Comprensió  i  ús  d’expressions  comunes,  frases  fetes  i  lèxic  sobre  temes 
d’interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats  amb els continguts 
d’altres matèries del currículum. 
 - Comprensió i ús en la comunicació d’estructures i funcions apropiades a les 
diverses situacions. 
 - Reconeixement   i   producció   de   patrons   bàsics   de   ritme,   entonació   i 
accentuació. 
 - Reconeixement  i  aplicació  de  claus  sociolingüístiques  bàsiques  relatives  a 
aspectes com el grau de formalitat o la cortesia, entre d’altres. 
 - Aplicació   d’estratègies   de   manera   autònoma   per   organitzar,   adquirir, 
recordar, revisar i utilitzar el lèxic. 
 - Organització  i  ús  autònom  de  recursos  per  aprendre  sobretot  Internet  i 
altres com ara diccionaris, llibres de consulta, tríptics informatius, mapes i altres 
mitjans de comunicació i consulta. 
 - Ref lexió  sobre  les  formes  de  millorar  les  produccions  pròpies,  tant  orals 
com escrites. 
 - Anàlisi  i  ref lexió  sobre  l’ús  i  el  signif icat  de  diferents  formes  gramaticals 
mitjançant la comparació i el contrast amb les llengües que l’alumnat sap. 
 - Participació   en   l’avaluació   de   l’aprenentatge   en   si   i   ús   d’estratègies 
d’autocorrecció:  participació  de  l’alumnat  en  la  planif icació  del  procés 
d’aprenentatge personal. 
 - Organització conscient del treball personal com a estratègia per progressar 
en l’aprenentatge autònom. 
 - Interès per aprof itar les oportunitats d’aprenentatge creades en el 
context  de l’aula, del centre i a l’exterior de l’entorn educatiu. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
 - Conf iança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. 
 - Valoració  de  la  importància  de  la  llengua  estrangera  en  les  relacions 
internacionals. 
 - Identif icació, coneixement i valoració crítica dels costums, normes, actituds 
i  valors  de  la  societat  on  es  parla  la  llengua  que  s’estudia.  Respecte  pels patrons 
culturals diferents dels propis. 
 - Aprofundiment  en  el  coneixement  dels  elements  culturals  més  rellevants 
dels països on es parla la llengua estrangera. Obtenció de la informació a través de 
diferents mitjans. 
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 - Interès  i  iniciativa  per  realitzar  intercanvis  comunicatius  amb  parlants  
o aprenents de la llengua estrangera a través del suport paper o de mitjans digitals. 
 - Ús apropiat de fórmules lingüístiques associades a
 situacions comunicatives concretes: cortesia, acord, discrepància, etc. 
 - Valoració  de  l’enriquiment  personal  que  suposa  la  relació  amb  persones 
que pertanyen a altres cultures. 
 - Respecte per les diferències d’opinió sobre temes d’interès i comprensió de 
diferents perspectives socioculturals. 
 - Ús de vocabulari relatiu al món laboral. 
 - Descripció dels edif icis que es troben a la nostra ciutat. 
 - Descripció  d’edif icis  i  interiors  de  les  cases.  Descripció  d’una  casa,  un 
indret o un lloc ideal. 
 - Expressió del  que  ens  agrada i  d’allò  que  no ens  agrada. Expressió d’allò 
que ens agradaria fer en algun moment, els nostres somnis i ambicions. 
 - Expressió de la possessió, allò que tenim o que no tenim. 
 - Descripció d’objectes, fotos, dibuixos, usant el comparatiu i el superlatiu. 
 - Capacitat d’escriure una carta fent ser vir el registre formal i les 
convencions que el caracteritzen. 
 
Unitat d’aprenentatge 3 “My future?” 
 - Comprensió  del  signif icat  general  i  específ ic  de  discursos  orals  senzills 
sobre temes coneguts i presentats de forma clara i organitzada a través de 
les estratègies de comprensió oral. 
 - Comprensió  de  la  comunicació  interpersonal  a  f i  de  contestar  de  forma 
immediata. Utilització de respostes espontànies i precises. 
 - Producció  oral,  de  manera  breu  i  senzilla,  de  descripcions,  explicacions 
sobre   experiències   i   esdeveniments   de   continguts   diversos,   tenint   en compte els 
elements de cohesió i coherència. 
 - Participació en converses o simulacions sobre temes quotidians i d’interès 
personal  amb  diverses  f inalitats  comunicatives.  Ser  respectuós  amb  els errors i dif 
icultats que puguin tenir els altres. 
 - Comprensió  general  i  específ ica  de  diversos  textos,  en  suport  paper  o 
digital,  d’interès  general  i  referents  a  continguts  d’altres  matèries  del currículum. 
Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els interessos personals. 
 - Obtenció   d’informació   per   realitzar   tasques   específ iques   a   partir   de 
diferents fonts, en suport paper, digital o multimèdia. 
 - Consolidació d’estratègies de lectura ja utilitzades. 
 - Composició de textos diversos, amb els elements necessaris de cohesió per 
marcar  amb  claredat  la  relació  entre  les  idees  i  amb  una  autonomia d’estratègies  
bàsiques  del  procés  de  composició  escrita  (planif icació, contextualització i revisió). 
Ús del registre apropiat al lector a qui va dirigit 
el text (formal i informal). 
 - Interès  per  presentar  acuradament  els  textos  escrits,  en  suport  paper  i 
digital. 
 - Comprensió  i  ús  d’expressions  comunes,  frases  fetes  i  lèxic  sobre  temes 
d’interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb els continguts 
d’altres matèries del currículum. 
 - Reconeixement   i   producció   de   patrons   bàsics   de   ritme,   entonació   i 
accentuació. 
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 - Reconeixement i aplicació de claus sociolingüístiques bàsiques relatives a 
aspectes com el grau de formalitat o la cortesia, entre d’altres. 
 - Participació   en   l’avaluació   de   l’aprenentatge   en   si   i   ús   d’estratègies 
d’autocorrecció:  participació  de  l’alumnat  en  la  planif icació  del  procés d’aprenentatge 
personal. 
 - Interès per aprof itar les oportunitats d’aprenentatge creades en el 
context de l’aula, del centre i a l’exterior de l’entorn educatiu. 
dels països on es parla la llengua estrangera. Obtenció de la informació a 
través de diferents mitjans. 
 - Respecte per les diferències d’opinió sobre temes d’interès i comprensió de 
diferents perspectives socioculturals. 
 - Ús i comprensió de vocabulari relatiu a la ciència i tecnologia. 
 - Capacitat d’expressar fets en el futur, fent-ne prediccions o parlant de plans 
futurs. 
 - Ús d’expressions de probabilitat en present o en futur. 
 
Unitat d’aprenentatge 4 “We are in danger!” 
 - Comprensió  del  signif icat  general  i  específ ic  de  discursos  orals  senzills 
sobre temes coneguts i presentats de forma clara i organitzada a través de les estratègies 
de comprensió oral. 
 - Comprensió  de  la  comunicació  interpersonal  a  f i  de  contestar  de  forma 
immediata. Utilització de respostes espontànies i precises. 
 - Producció  oral  de  descripcions,  narracions  molt  senzilles  i  explicacions 
sobre   experiències   i   esdeveniments   de   continguts   diversos,   tenint   en compte els 
elements de cohesió i coherència. 
 - Valoració de la correcció formal a l’hora de produir missatges orals. 
 - Participació en converses o simulacions sobre temes quotidians i d’interès 
personal  amb  diverses  f inalitats  comunicatives.  Ser  respectuós  amb  els errors i dif 
icultats que puguin tenir els altres. 
 - Inferència   de   signif icats   i   informacions   desconegudes   mitjançant   la 
interpretació d’elements lingüístics i no lingüístics. 
 - Comprensió  general  i  específ ica  de  diversos  textos,  en  suport  paper  o 
digital,  d’interès  general  i  referents  a  continguts  d’altres  matèries  del currículum. 
Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els interessos personals. 
 - Obtenció   d’informació   per   realitzar   tasques   específ iques   a   partir   de 
diferents fonts, en suport paper, digital o multimèdia. 
 - Comprensió  i  ús  d’expressions  comunes,  frases  fetes  i  lèxic  sobre  temes 
d’interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb els continguts 
d’altres matèries del currículum. 
 - Comprensió i ús en la comunicació d’estructures i funcions apropiades a 
les diverses situacions. 
 - Organització  i  ús  autònom  de  recursos  per  aprendre  sobretot  Internet  i 
altres com ara diccionaris, llibres de consulta, tríptics informatius, mapes i altres mitjans 
de comunicació i consulta. 
 - Organització conscient del treball personal com a estratègia per progressar 
en l’aprenentatge autònom. 
 - Interès per aprof itar les oportunitats d’aprenentatge creades en el 
context de l’aula, del centre i a l’exterior de l’entorn educatiu. 
 - Participació en activitats i treballs de grup. 
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 - Conf iança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. 
 - Valoració  de  la  importància  de  la  llengua  estrangera  en  les  relacions 
internacionals. 
 - Interès  i  iniciativa  per  realitzar  intercanvis  comunicatius  amb  parlants  
o aprenents de la llengua estrangera a través del suport paper o de mitjans digitals. 
 - Ús  d’oracions  complexes  com  són  les  oracions  condicionals  (primer  i 
segon condicional) 
 - Ús d’alguns verbs per expressar l’obligació, la
 prohibició, per fer suggeriments i per donar consells. 
 
Criteris d’avaluació 
1. Comprendre  la  informació  general  i  l’específ ica,  la  idea  principal  i  els detallsmés
 rellevants de textos orals emesos en situacions de 
comunicació  interpersonal  sobre  temes  que  no  exigeixin  coneixements especialitzats. 
2. Participar   en   interaccions   comunicatives   diverses,   ús   d’estratègies adequades per 
iniciar, mantenir i acabar la comunicació. 
3. Comprendre  i  extreure  de  manera  autònoma  la  informació  general  i l’específ ica de 
diversos textos escrits autèntics però adaptats i no molt extensos. Consulta, recerca 
d’informació. 
4. Redactar   amb   autonomia   textos   diversos,   tenir   cura   del   lèxic,   les estructures i els 
elements necessaris de cohesió i coherència per marcar 
la relació entre les idees i fer-les comprensibles. 
5. Utilitzar de forma conscient i autònoma el coneixement adquirit sobre el sistema   
lingüístic   de   la   llengua   estrangera   en   diferents   contextos comunicatius com a 
instrument d’autocorrecció i d’autoavaluació de les produccions orals o escrites pròpies i 
per comprendre les alienes. 
6. Identif icar i utilitzar de forma autònoma diferents estratègies utilitzades per 
progressar en l’aprenentatge. 
7. Usar  les   tecnologies   de  la  informació   i   la  comunicació   de   forma autònoma   per   
buscar   i   seleccionar   informació,   produir   textos   o documents  a  partir  de  models,  
enviar  i  rebre  missatges  de  correu electrònic, establir relacions personals orals i 
escrites, i mostrar interès pel seu ús. 
8. Identif icar els aspectes culturals més rellevants dels països on es parla la 
llengua estrangera. Establir algunes relacions entre  la societat pròpia i les  
característiques  més  signif icatives  dels  costums,  usos,  actituds  i valors  de  la  societat  
on  es  parla  la  llengua  que  s’estudia.  Mostrar respecte envers aquests trets i valorar 
críticament la cultura pròpia. 
9. Analitzar  i  valorar  les  aportacions  d’altres  cultures  a  la  pròpia  i  a  la inversa.Valorar
 els avantatges que ofereixen els intercanvis 
socioculturals. 
 
Temporització 
  
SETMANA   1  
 
GRAMMAR: Countable and uncountable nouns: a/an, some/any 
 
VOCABULARY: Food 

 
SETMANA 2 
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GRAMMAR: Quantifiers: how much/how many, a lot of... 
 
VOCABULARY: Food containers. 
 
 
SETMANA 3 
 
GRAMMAR: Comparative adjectives.  
 
VOCABULARY: High Numbers. 
 
SETMANA 4 
 
Grammar and Vocabulary revision. Exam. 
 

SETMANA 5  

GRAMMAR : Superlative adjectives 

VOCABULARY: Places and buildings 

SETMANA 6 

GRAMMAR : Superlative adjectives 

VOCABULARY: Places and buildings 

SETMANA 7  

GRAMMAR : “Going to” for plans 

VOCABULARY: Holidays 

SETMANA 8  

GRAMMAR : “Going to” for predictions 

VOCABULARY: Verb phrases 

SETMANA 9 

Revision / Exam 

SETMANA 10  

GRAMMAR : Present Perfect 

VOCABULARY: Irregular Past Participles I 

SETMANA 11 

GRAMMAR : Present Perfect / Past Simple 
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VOCABULARY: Irregular Past Participles II 

SETMANA 12  

GRAMMAR : Present Perfect / Past Simple 

VOCABULARY: Irregular Past Participles II 

SETMANA 13 

GRAMMAR : Revision: Question Formation 

VOCABULARY: Revision: Word groups 

SETMANA 14  

Revision / Exam 

SETMANA 15: FINALS 
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3.4 PROGRAMACIÓ  DE  CASTELLÀ 

3.4.1 PROGRAMACIÓ DE CASTELLÀ DEL NIVELL 1 
3.4.1.1.- MODUL 1.1 (1r ESPA) 
 
Objectius 
1.  Comprendre textos orals i escrits. 
2.  Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 
3.  Fer  ús  del  llenguatge  com  a  mitjà  per  f ixar  i  desenvolupar   el  propi pensament 
i per prendre consciència dels propis sentiments. 
4.  Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels textos quotidians 
i narratius. 
5.  Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, ortogràfic, 
morfològic i sintàctic. 
6.  Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
7.  Emprar  tant  els  mitjans  tradicionals  com  les  noves  tecnologies  de  la 
comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació. 
8.  Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal 
i  de  coneixement  del  món,  consolidant  hàbits  lectors  mitjançant  textos adequats. 
9.  Reconèixer   el   llenguatge   retòric,   els   gèneres   literaris   i   interpretar-ne 
adequadament el contingut i la f inalitat. 
10.Evitar els estereotips lingüístics que  manifesten prejudicis classistes,racistes,sexistes. 
 
Continguts 
 
Unitat d’aprenentatge 1. Escriure i comprendre textos quotidians 
 - Lectura reconeixement,identif icació i elaboració amb coherència, 
adequació i correcció de textos de la vida quotidiana. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Diàleg  entre  emissor  i  receptor  en  situacions  quotidianes  
mitjanament formals:  converses  telefòniques,  reclamacions,  presentacions,  entrevistes 
etc. 
 - Comprensió i resum de textos pròxims als interessos de l’alumnat. 
 - Composició de textos senzills com avisos, notes, anuncis, solĞlicituds, etc. 
 - Distinció entre els usos formals i informals de la llengua. 
 - Revisió i correcció tant dels textos quotidians com dels exercicis proposats. 
 - Utilització digital dels textos quotidians (mail, xat, fòrum,etc). 
 - Ref lexió sobre els estereotips lingüístics generats pels prejudicis socials. 
 
Unitat d’aprenentatge 2. Narrar fets, experiències i sentiments 
 - Comprensió i resum de textos identif icant el tema i els personatges. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Distinció  i  identif icació  de  textos  narratius  i  els  elements  que  
conformen aquest tipus de textos. 
 - Descripció oral i escrita d'elements del nostre entorn. 
 - Composició  oral,  manuscrita  o  digital  de  textos  senzills  com  contes  
i històries o anècdotes reals o inventades. 
 - Revisió i correcció tant dels textos com dels exercicis proposats. 
 - Interès per la forma de comunicar les nostres experiències. 
 - Interacció entre emissor i receptor a l'hora de narrar, descriure i 
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expressar sentiments. 
 - Reconeixement  i  ús  dels  verbs,  substantius,  adjectius  i  connectors  de  la 
manera adequada a l'hora de llegir i compondre un text. 
 - Interès per la bona elaboració i presentació dels textos orals i escrits, 
tant manuscrits com digitals, respectant les normes gramaticals, ortogràf iques i 
tipogràf iques. 
 
Unitat d’aprenentatge 3. Debatre, opinar i argumentar 
 - Valoració  del  diàleg  com  a  mitjà  per  arribar  a  acords  i  resoldre  conf lictes 
tant en l’àmbit personal com social. 
 - Comprensió de textos argumentatius, anàlisi de la seva estructura i 
atenció als  mecanismes  de  cohesió  i  coherència  que  s'utilitzen  per  a  exposar  els 
arguments. 
 - Composició, manuscrita o digital, de textos on s'expressi l'opinió 
personal  a partir d'un tema donat. 
 - Interès  per  la  composició  escrita  com  a  font  d’informació  i  
aprenentatge, com a forma de comunicar les experiències, idees, opinions i coneixements 
propis i com a forma de regular la conducta. 
 - Identif icació i ús ref lexiu d’alguns connectors textuals, amb especial 
atenció als  temporals,  explicatius  i  d’ordre,  i  alguns  mecanismes  de  referència 
interna. 
 - Planif icació  i  elaboració  de  guions,  esquemes  i  esborranys  previs  a  la 
producció de textos propis. 
 - Revisió  i  correcció  de  textos  produïts  per  un  mateix  d’acord  amb  
les habilitats i els continguts apresos. 
 - Interès per la bona elaboració i presentació dels textos orals i escrits, 
tant manuscrits com digitals, respectant les normes gramaticals, ortogràf iques i 
tipogràf iques. 
 
Unitat d’aprenentatge 4. Llegim per plaer 
 - Identif icació de la relació entre les manifestacions culturals, les societats en 
les quals es desenvolupen i les persones que les produeixen. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Relació del tema que ens interessa amb tot tipus de text: revista, premsa, 
novelĞla, còmic, etc. 
 - Lectura comentada i recitació de poemes o lectura dramatitzada de textos 
literaris  tot  valorant  la  funció  dels  elements  simbòlics  i  dels  recursos  del 
gènere. 
 - Comprensió de textos breus i memorització comprensiva. 
 - Exposició de les opinions i ref lexió sobre les lectures realitzades. 
 - Desenvolupament  del  sentit  crític  a  partir  de  la  lectura  d'un  text  extens  
i complet (novelĞla, assaig, còmic, etc.) i a partir de l'escolta d'opinions de la resta de 
l'alumnat. 
 
Criteris d’avaluació 
1.  Entendre les idees bàsiques i la intenció dels textos quotidians, narratius i literaris. 
2.  Elaborar textos amb coherència, cohesió, adequació i correcció. 
3.  Llegir  expressivament  amb  l'entonació  i  el  ritme  adequats  segons  les 
f inalitats i les intencions de la lectura. 
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4.  Consultar diverses fonts d'informació, tant de mitjans tradicionals com de les noves 
tecnologies. 
5.  Identif icar  els  gèneres  i  estructures  bàsiques  dels  textos,  així  com  els principals 
recursos lingüístics i literaris dels quals hem de fer ús. Conèixer 
les característiques lingüístiques dels textos quotidians i narratius. 
6.  Conèixer   els   elements   formals   de   la   llengua   en   els   nivells   fonològic, ortogràf ic, 
morfològic i sintàctic. 
7.  Saber revisar, corregir i reelaborar les activitats i els textos creats de manera individual 
i colĞlectiva. 
8.  Dialogar per resoldre els conf lictes amb un llenguatge respectuós envers els altres. 
 
Temporització 
1ª SETMANA 
 Comentari de text I: comprensió, reflexió. 
 La comunicació: els seus elements. 
2ª SETMANA 
 Llegua castellana. La realitat plurilingüe.  
 Ortografia i cal·ligrafia 
3ª SETMANA 
 Tipus de texts: la carta i la postal. 
4ª SETMANA 
 El comentàri de text II: pàrts d’un text. 
 Relat, narració. 
5ª SETMANA 
 L’oràció i els seus elements: subjecte i predicàt. 
 Accentuació 
6ª SETMANA 
 Examen teòric-pràctic temes 1, 2 i 3 
7ª SETMANA 
 Comentari de text III: personatges. 
 Tipus d’oràcions. Usos b, v. 
8ª SETMANA 
 Comentari de text IV: comparació de personatges. 
 La descripció. 
9ª SETMANA 
 Signes de puntuació. Accentuació, paraules compostes. 
10ª SETMANA 
 Sintagma nominal: el nom. 
11ª SETMANA 
 Examen teòric-pràctic  temes 4, 5, 6 
12ª SETMANA 
 Adjectiu qualificatiu. 
13ª SETMANA 
 Adverbi i conjunció. 
14ª SETMANA 
 Exmen teòric- pràtic global 
15ª SETMANA 
 Examen de la lectura 
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3.4.1.2.- MODUL 1.2 (2n ESPA) 
Objectius 
1.  Comprendre textos orals i escrits. 
2.  Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 
3.  Fer  ús  del  llenguatge  com  a  mitjà  per  f ixar  i  desenvolupar   el  propi pensament 
i per prendre consciència dels propis sentiments. 
4.  Identif icar  i  analitzar  les  característiques  lingüístiques  dels  mitjans  de 
comunicació  i  valorar-ne  la  inf luència  en  la  societat,  amb  la  f inalitat  de desenvolupar 
actituds crítiques amb relació als missatges que contenen. 
5.  Ref lexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, ortogràf ic, 
morfològic i sintàctic. 
6.  Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
7.  Emprar  tant  els  mitjans  tradicionals  com  les  noves  tecnologies  de  la 
comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació. 
8.  Reconèixer  els  elements  narratius  i  les  característiques  de  la  descripció  a partir de 
models d'aquests tipus de textos. 
9.  Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal 
i  de  coneixement  del  món,  consolidant  hàbits  lectors  mitjançant  textos adequats. 
10.Evitar   els   estereotips   lingüístics   que   manifesten   prejudicis   classistes, racistes, 
sexistes. 
 
Continguts 
 
Unitat d'aprenentatge 1. Parlar i escoltar, llegir i escriure. 
 - Distinció  i  identif icació  de  les  diferències  contextuals  i  formals  rellevants 
entre la comunicació oral i l'escrita i entre els usos colĞloquials i formals. 
 - Reconeixement  i  identif icació  dels  elements  necessaris  perquè  hi  hagi 
comunicació. 
 - Comprovació que escoltem qui parla. 
 - Identif icació de les funcions del llenguatge i de la seva utilització, ja sigui 
oralment o per escrit. 
 - Distinció i diferenciació entre textos espontanis i textos planif icats. 
 - Diàleg en situacions informals i en situacions mitjanament formals. 
 - Reconeixement de les funcions comunicatives verbals i no verbals. 
 - Reconeixement i identif icació de la llengua com a element conf igurador de 
la identitat personal i colĞlectiva. Actituds i prejudicis. 
 - Diferenciació i identif icació de la correspondència entre lletres i fonemes. 
 - Coneixement de les normes d'ortograf ia. 
 - Composició   oral   de   textos   senzills   com   presentacions,   salutacions, 
agraïments, disculpes,etc. 
 - Utilització de la llengua d'acord amb el registre adequat. 
 
Unitat d'aprenentatge 2. Llegir la premsa. Els gèneres periodístics 
 - Coneixement de la rellevància i abast actual dels mitjans de comunicació de 
masses. 
 - Comprensió de textos dels mitjans de comunicació, amb especial atenció a 
l'estructura dels diaris i als elements paratextuals, sobretot en les notícies d'actualitat  
relacionades  amb  la  vida  quotidiana  i  la  informació  de  fets pròxims als interessos de 
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l'alumnat. 
 - Comentari  oral  d'informacions  extretes  de  la  premsa  i  comprovació  que 
s'han entès i explicat bé. 
 - Identif icació del tema d'un text. Idees principals i secundàries. 
 - Reflexió  i  crítica  sobre  la  informació  de  missatges  que  suposin  qualsevol 
tipus de discriminació o manipulació de la informació. 
 - Composició de textos propis dels mitjans de comunicació, destinats a un 
suport imprès o digital. 
 - Interpretació d'informacions preses dels mitjans de comunicació posant 
en relleu diferències en la manera de presentar els fets en diferents mitjans. 
 - Diferenciació de seccions i gèneres en els mitjans de comunicació. 
 - Exposició de la informació presa d'un mitjà de comunicació sobre un tema 
d'actualitat. 
 - Explicacions i opinions orals senzilles de manera ordenada i clara sobre fets 
d'actualitat social, política o cultural que siguin de l'interès de l'alumnat. 
 - Revisió  i  correcció  de  textos  produïts  per  un  mateix  d’acord  amb  les 
habilitats i els continguts apresos. 
 - Manifestació d'opinions sobre informacions extretes dels diaris i revistes. 
 
Unitat d'aprenentatge 3. Comprendre el món de la publicitat 
 - Identif icació dels recursos expressius utilitzats en el llenguatge publicitari. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Reconeixement  de  la  signif icació  de  les  paraules:  denotació  i  connotació 
(sinonímia, metàfora, metonímia,etc.). 
 - Comprensió  i  valoració  dels  diferents  recursos  lingüístics  i  
extralingüístics que utilitzen els missatges publicitaris. 
 - Maneig  de  mitjans  audiovisuals  i  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la 
comunicació per elaborar anuncis publicitaris. 
 - Ref lexió  i  crítica  respecte  a  la  informació  que  ens  donen  els  missatges 
publicitaris. 
 - Reconeixement   dels   trets   distintius   i   de   les   peculiaritats   formals   
dels missatges publicitaris d'acord amb el mitjà en què poden trobar-lo. 
 - Valoració dels diferents recursos que utilitzen els anuncis publicitaris, 
segons sigui el mitjà en què es fa l'anunci. 
 - Explicació oral senzilla de missatges publicitaris de l'entorn. 
 - Identif icació de l'ús de la llengua d'acord amb la f inalitat que se pretén 
en els diferents missatges publicitaris. 
  
Unitat d’aprenentatge 4. El meu entorn i jo: narrar i descriure 
 -   Lectura,  reconeixement,  identificació  i  elaboració  de  textos  narratius  i 
descriptius amb adequació, cohesió i correcció. 
 -   Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 -   Escolta i comentari de narracions i descripcions fetes per l'alumnat. 
 -   Selecció i organització dels trets a descriure amb un criteri previ establert i 
amb  una  acurada  observació  d’allò  que  es  vol  descriure  amb  l’ús  de sinònims i 
antònims mitjançant la consulta als diccionaris. 
 -   Descripció oral i escrita física i psicològica d’un/a mateix/a i dels companys i 
les companyes de la classe i/o de l’entorn, tot emprant les estructures i els recursos 
propis del text descriptiu. 
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 -   Descripció oral i escrita d’objectes, espais o animals propers a l’alumnat. 
 -   Recerca  a  Internet  de  diferents  descripcions  o  narracions  literàries  de 
diversos autors/es contemporanis i elaboració d’un treball d’aula. 
 -   Revisió i correcció dels textos narratius i descriptius elaborats. 
 -   Identif icació dels elements narratius, extrets del mitjans de comunicació o a 
partir  del  visionat  d’una  pelĞlícula.  Interpretació  amb  arguments  lògics  i amb sentit 
crític. 
 -   Lectura d'una obra completa de caràcter narratiu i descriptiu. 
 -   Ref lexió, comentari i opinió de la lectura de l'obra completa. 
 
Criteris d’avaluació 
1.  Entendre les idees bàsiques i la intenció dels textos quotidians, narratius i 
descriptius. 
2.  Llegir expressivament amb l'entonació i el ritme adequats. 
3.  Identif icar   els   gèneres   i   estructures   bàsiques   dels   textos   periodístics, 
publicitaris, descriptius i narratius. Saber identif icar i analitzar les 
característiques lingüístiques dels mitjans de comunicació. 
4.  Entendre  i  ser  crítics  amb  els  missatges  que  contenen  els  mitjans  de 
comunicació. 
5.  Conèixer   els   elements   formals   de   la   llengua   en   els   nivells   fonològic, ortogràf ic, 
morfològic i sintàctic. 
6.  Consultar diverses fonts d'informació, tant de mitjans tradicionals com de les noves 
tecnologies. 
7.  Saber revisar, corregir i reelaborar les activitats i els textos creats de manera individual 
i colĞlectiva. 
8.  Distingir els elements narratius i les característiques descriptives a partir de models 
d’aquests tipus de textos. 
 
Temporització 
 1ª SETMANA 
 Comentàri de text I: pàrts d’un text. 
 Sintagma nominal: gènere, nombre i classes de substantius. 
2ª SETMANA 
 Adjectius qualificatius. La síl·laba. 
3ª SETMANA 
 Comentari de text II: resum oral. 
 Adverbi, preposició, conjunció. 
4ª SETMANA 
 La ratlla i el guió. 
 Accentuació. 
5ª SETMANA 
 Comentari de text III: resumen escrit. 
 Diftongs, triftongs 
6ª SETMANA 
 Complements dels verbs: CD, CI, CC. 
7ª SETMANA 
 Examen teòric-pràctic temes 1, 2, 3. 
8ª SETMANA 
 Comentari de text IV: personatges. 
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 Estructura del SN: nucli, complements, determinants. 
9ª SETMANA 
 Hiats 
10ª SETMANA 
 Comentari de text V. 
 Família lèxica 
11ª SETMANA 
 Examen teòric pràctica temes 4, 5, 6. 
12ª SETMANA 
 Homonímia, sinonímia, antonímia. 
 Signes de puntuació. 
13ª SETMANA 
 Estructura SV: predicat verbal i predicat nominal. 
14ª SETMANA 
 Examen teòric pràctic global 
15ª SETMANA 
 Examen lectura 
 
3.4.2 PROGRAMACIÓ DE CASTELLÀ DEL NIVELL 2 
3.4.2.2.- MODUL 2.1 (3r ESPA) 
Objectius 
 
1. Comprendre textos orals i escrits. 
2. Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 
3. Fer  ús  del  llenguatge  com  a  mitjà  per  fixar  i  desenvolupar  el  propi 
pensament i per prendre consciència dels propis sentiments. 
4. Identificar  i  analitzar  les  característiques  lingüístiques  dels  mitjans  de 
comunicació i valorar-ne la influència en la societat, amb la finalitat de desenvolupar 
actituds crítiques amb relació als missatges que contenen. 
5. Reflexionar   sobre   els   elements   formals   de   la   llengua   en   els   nivells 
fonològic, ortogràfic, morfològic i sintàctic. 
6. Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
7. Emprar  tant  els  mitjans  tradicionals  com  les  noves  tecnologies  de  la 
comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació. 
8. Utilitzar   la   llengua   com   a   instrument   per   a   l'adquisició   de   nous 
aprenentatges. 
9. Interpretar  i  emprar  la  lectura  com  a  fonts  de  plaer,  d'enriquiment personal i 
de coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats. 
10.  Respectar   la   diversitat   cultural   i   relacionar   l'evolució   de   la   llengua castellana 
amb la societat i el seu marc històric. 
11.  Dialogar per resoldre els conflictes amb un llenguatge respectuós envers els altres. 
 
Continguts 
 
Unitat d'aprenentatge 1. Aprendre a aprendre 
- Comprensió  de  textos  de  l’àmbit  àcàdèmic  àmb  l’àjut  de  là  consultà 
mitjançant   diversos   suports   (diccionaris,   diaris,   webs   i   altres   fonts 
d’informàció). 
- Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
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- Distinció  d'idees  principals  i  secundàries  de  textos  de  diversa  tipologia  i 
temàtica. 
- Planificació   i   elaboració   de   guions,   esquemes   i   esborranys   previs   a 
l’elàboràció de textos propis. 
- Estràtègies per à unà lecturà correctà i tècniques per à là presà d’àpunts i per 
à l’elàboràció d’esquemes i resums. 
- Coneixement  dels  webs  que  ofereixen  tàsques  d’àutoàprenentàtge  i  de 
correctors ortogràfics on line. 
- Utilització  autònoma  dels  diccionaris  i  de  la  biblioteca  del  centre,  de  les 
biblioteques de l’entorn i de les biblioteques virtuàls. 
- Estratègies per a la correcció, revisió de les errades com a part del procés 
d’àutoàprenentàtge i àutoàvàluàció dels propis textos. 
 
Unitat d'aprenentatge 2. Escriure i entendre textos instructius 
- Reconeixement   i   identificació   de   textos   instructius   propis   de   la   vida 
quotidiana. 
- Identificació  del  llenguatge  tècnic  més  senzill  que  es  pugui  trobar  als 
manuals instructius. 
- Composició manuscrita o digital de textos donant unes quantes normes i 
pautes per a utilitzar un caixer, cuinar, fer qualque feina de bricolatge, etc. 
- Instrucció oral per dur a terme qualsevol activitat. 
- Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
- Composició de textos instructius amb adequació, coherència i correcció. 
- Identificació dels textos instructius pel seu format, les marques gràfiques, les 
imatges, etc. 
- Revisió  i  correcció  de  textos  produïts  per  un  màteix  d’àcord  àmb  les 
habilitats i els continguts apresos. 
 
Unitat d’aprenentatge 3. Entendre i usar els mitjans de comunicació 
 
- Comprensió oral  i escrita dels  diversos tipus de mitjans de comunicació: 
premsa, ràdio, televisió, Internet. 
- Atansament  als  gèneres  periodístics  de  la  informació:  notícia,  crònica  i 
reportàtge mitjànçànt l’ús dels diàris (en pàper, electrònics). 
- Simulació d'intervencions i creació de textos orals en el món de la ràdio. 
- Elàboràció d’un text periodístic diàlogàt: l’entrevistà. 
- Identificació de les diverses estructures narratives (conte, novel·la, crònica 
etc.); de les estructures descriptives (descripció científica, literària, etc.). 
- Expressió de sentiments, emocions i actituds mitjançant l’elàboràció d’un text 
nàrràtiu i d’un text descriptiu. 
- Comprensió  i  anàlisi  de  les  estructures  dialogades  (entrevista,  enquesta, 
teatre, etc.)  i  de  les  estructures  expositives  i  explicatives  (exposició  oral, 
esquemes, documentals, actes, etc.). 
- Intervenció activa i valoració del diàleg com a mitjà per a arribar a acords i 
resoldre conflictes tànt en l’àmbit personàl com sociàl. 
 
Unitat d’aprenentatge 4. La llengua i la literatura castellanes des de l’època medieval 
fins al segle XIX 
- Lectura i resum del marc històric, lingüístic i literari des dels orígens de la llengua 
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castellana  fins al segle XIX. 
- Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
- Comentàri de textos dels àutors principàls de l’Edàt Mitjànà. 
- Participació activa que demostri interès per la realitat social i lingüística de cada època. 
- Recercà d’informàció à pàgines web que àjudin à entendre millor là relàció entre 
societat i llengua. 
- Revisió i correcció tànt d’esquemes i resums com dels exercicis proposats. 
- Repàs  de  la  normativa  gramatical  a  partir  de  la  correcció  dels  diferents tipus de 
text. 
- Memorització de les idees més bàsiques de la unitat. 
- Lectura d'una obra completa relacionada amb aquest període històric. 
- Reflexió, comentari i opinió sobre la lectura seleccionada. 
 
 
Criteris d’avaluació 
1. Utilitzar tècniques de tractament i de processament de la informació per 
preparar textos. Aprofitar els recursos que proporciona la tecnologia de la informació  
per  reestructurar  els  treballs  escrits  i  facilitar  la  precisió  i  la presentació  de  les  idees.  
Consultar  diverses  fonts  d'informació,  tant  de mitjans tradicionals com de les noves 
tecnologies. 
2. Elaborar  textos  informatius  i  instructius  amb  coherència,  adequació  i 
correcció. 
3. Identificar  els  gèneres  i  estructures  bàsiques  dels  textos  dels  mitjans  de 
comunicació i literaris. 
4. Expressar-se  oralment  amb  fluïdesa  amb  l'ajut  d'un  guió  previ  i  recerca 
d'informació prèvia. Realitzar presentacions orals clares i ben 
estructurades   sobre   temes   relacionats   amb   l’activitat   acadèmica   o l’actualitat 
social, política, cultural o esportiva 
5. Identif icar els gèneres i característiques retòriques de fragments literaris. 
6. Establir relacions entre obra i context historicocultural. 
7. Revisar, corregir i reelaborar les activitats i els textos creats individualment 
o en grup. 
 
Temporització 
 
-   1a SETMANA 
Presentació curs. 
Avaluació inicial.  
Normes de bona redacció. 
-    2a SETMANA 
Les majúscules. 
Paraules variables i invariables.  
Propietats textuals. 
-    3a SETMANA 
Accentuació I (regles generals). 
El substantiu.  
Textos d'àmbit acadèmic. 
Comprensió lectora unitat 1. 
-    4a SETMANA 
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Accentuació II. 
Els determinants.  
Expressió escrita.  
Els gèneres literaris. 
-    5a SETMANA 
Repàs de les lletres B/V. 
Els pronoms. 
Comprensió lectora unitat 2.  
Literatura medieval: poesia. 
-    6a SETMANA 
Repàs de les lletres C/Q/C/Z. 
L'adjectiu.  
Els textos descriptius. 
Literatura medieval: prosa i teatre. 
-    7a SETMANA 
El verb.  
Examen primer parcial.  
Comprensió lectora unitat 3. 
-    8a SETMANA 
Repàs G/J/GU/GÜ. 
Les preposicions i conjuncions. 
Els textos instructius. 
Correcció examen. 
-    9a SETMANA 
Repàs H/LL/I 
L'adverbi. 
Comprensió lectora unitat 4.  
Literatura dels Segles d'Or: el Renaixement (s.XVI). 
-    10a SETMANA 
Repàs general de morfologia. 
Els gèneres periodístics I: notícia, crònica i reportatge. 
Expressió escrita.  
Cervantes i El Quixot. 
-    11a SETMANA 
Repàs S/X/W.  
Els sintagmes.  
Els gèneres periodístics II: l'entrevista. 
Examen llibre de lectura. 
Comprensió lectora unitat 5. 
-    12a SETMANA 
Paraules d'escriptura dubtosa I. 
Comprensió lectora unitat 6.  
Expressió escrita.  
Literatura dels Segles d'Or: el Barroc (s.XVII) -> lírica i narrativa. 
-    13a SETMANA 
Paraules d'escriptura dubtosa II. 
El predicat nominal i verbal.  
Comprensió lectora unitat 7.  
Literatura dels Segles d'Or: el Barroc (s.XVII) -> teatre. 
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-    14a SETMANA 
Repàs general ortografia i tipologia textual.  
Comprensió lectora unitat 8. 
-    15a SETMANA 
Repàs general gramàtica i literatura. 
Examen segon parcial.  
 
3.4.2.2.- MODUL 2.2 (4t ESPA) 
Objectius 
1.  Comprendre textos orals i escrits. 
2.  Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 
3.  Fer  ús  del  llenguatge  com  a  mitjà  per  f ixar  i  desenvolupar   el  propi pensament 
i per prendre consciència dels propis sentiments. 
4.  Identificar  i  analitzar  les  característiques  lingüístiques  dels  mitjans  de 
comunicació  i  valorar-ne  la  influència  en  la  societat,  amb  la  finalitat  de desenvolupar 
actituds crítiques amb relació als missatges que contenen. 
5.  Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, ortogràfic, 
morfològic i sintàctic. 
6.  Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
7.  Emprar  tant  els  mitjans  tradicionals  com  les  noves  tecnologies  de  la 
comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació. 
8.  Utilitzar la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous 
aprenentatges. 
9.  Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal 
i  de  coneixement  del  món,  consolidant  hàbits  lectors  mitjançant  textos adequats. 
10.Respectar  la  diversitat  lingüística  i  relacionar  l'evolució  de  la  llengua castellana 
amb la societat i el seu marc històric. 
11.Dialogar per resoldre els conf lictes amb un llenguatge respectuós envers els altres. 
 
Continguts 
 
Unitat d'aprenentatge 1. Argumentar i exposar temes d'interès 
- Identificació dels textos argumentatius i expositius, a partir de l'anàlisi de 
l'estructura i trets lingüístics d'aquests tipus de textos. 
- Coherència,  cohesió  i  adequació  dels  arguments  d'acord  amb  la  tesi  o 
exposició que es fa. 
- Coneixement  i  identificació  dels  distints  tipus  d'arguments  utilitzats  en 
aquests textos. 
- Composició de textos argumentatius i expositius amb 
adequació, coherència i correcció. 
- Valoració del diàleg com a mitjà per arribar a acords i resoldre conflictes 
àportànt tot tipus d’àrguments. 
- Exposició oral i escrita de temes d'actualitat i propis de la vida quotidiana 
amb exposició i argumentació clarament diferenciades. 
- Revisió i correcció d’exposicions i àrgumentàcions fetes a classe, fixant-se en 
la coherència i la cohesió, els enllaços, etc. 
- Reconeixement i identificació dels debats i col·loquis. 
- Debat sobre temes del món actual. 
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Unitat d'aprenentatge 2. Escriure i entendre textos administratius 
- Identificació   i   reconeixement   dels   textos   administratius   per   les   seves 
peculiaritats. 
- Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
- Composició de textos administratius de la vida quotidiana: actes, denúncies, 
informes, contractes, etc. 
- Reconeixement dels aspectes lèxics, morfològics i sintàctics d'aquests textos. 
- Exposició oral i escrita de temes quotidians referents a distintes situacions 
administratives (denúncies, embargaments, demanda d'informació, etc.) 
- Revisió i correcció dels escrits o exposicions orals fets pels alumnes davant 
situacions quotidianes. 
 
Unitat d'aprenentatge 3. Llengua i societat 
- Reconeixement dels diferents usos o nivells de la llengua castellana, tenint en 
compte els diferents registres: formal, informal, culta, familiar, etc. 
- Comprovació de la varietat lingüística de la llengua pròpia. 
- Compàràció de là políticà lingüísticà espànyolà àmb là d’àltres pàïsos. 
- Participació activa que demostri interès per la realitat social i lingüística de 
cada època. 
- Relació i valoració entre història i llengua castellana: varietats de la llengua 
tenint en compte la seva expansió a altres territoris al llarg de la història. 
- Quin és el domini actual de la llengua castellana. 
- Recercà d’informàció à pàgines web que ajudin a entendre millor la relació 
entre societat i llengua. 
- Revisió i correcció de les activitats realitzades. 
- Repàs  de  la  normativa  gramatical  a  partir  de  la  correcció  dels  diferents 
tipus de text. 
- Memorització de les idees més bàsiques de la unitat. 
- Realització de resums i esquemes de contingut sociolingüístic, el castellà en 
l’àctuàlitàt, les seves vàriànts i el seu ús. 
- Debat sobre la relació entre societat i llengua. 
 
Unitat d'aprenentatge 4. La nostra època: llengua i creativitat 
- Aproximació  al  marc  literari,  lingüístic  i  històric  del  món  contemporani 
mitjançant  la  lectura,  l'anàlisi  i  el  debat  de  textos  que  en  facilitin  la 
comprensió. 
- Recercà  d’informàció  à  pàgines  web  i  àls  diàris  que  ajudin  a  entendre 
millor la relació entre la societat actual i la llengua. 
- Comentari  de  textos  dels  autors  i  de  les  autores  principals  des  del 
Modernisme fins als nostres dies. 
- Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
- Consulta  de  diverses  fonts  per  a  la  selecció  de  textos  d'autores  i  autors 
literaris del segle XX i contemporanis que abracin diversos gèneres. 
- Aproximàció à l’hipertext mitjànçànt là consultà de webquests i de webs. 
- Lectura sencera d'una obra contemporània. 
- Comentari, reflexió i opinió sobre la lectura d'una obra completa. 
- Lectura,  selecció,  organització  i  correcció  dels  propis  textos  de  forma 
individual i col·lectiva. 
- Exposició oral i/o escrita de les idees més bàsiques de la unitat. 
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Criteris d’avaluació 
 
1.  Identif icar les estructures bàsiques dels textos argumentatius, 
administratius   i   expositius   i   elaborar-ne   de   propis   amb   coherència, adequació i 
correcció. 
2.  Identificar les característiques retòriques de fragments literaris. Compondre textos 
amb intenció literària i utilitzar i valorar la lectura i la literatura en general com a 
formes d’aprenentatge i d’accés al patrimoni cultural i com a mètode d’enriquiment 
personal. 
3.  Descriure  alguns  fets  i  nocions  generals  de  la  història  de  la  llengua castellana 
per poder entendre la situació sociolingüística actual a les Illes Balears i així evitar 
prejudicis lingüístics. Comparar la política lingüística de l'Estat  espanyol  amb  la  
d'altres  països  per  entendre  millor  la  situació sociolingüística actual. 
4.  Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o 
fragments, tenint en compte les innovacions dels gèneres i de les formes  en  la  
literatura  contemporània.  Identif icar  els  principals  autors contemporanis tant de 
prosa com de poesia. 
5.  Llegir expressivament amb l’entonació i el ritme adequats. 
6.   Expressar-se  oralment  amb  fluïdesa.  Si  es  tracta  de  textos  formals, planificar-los 
d’acord amb un guió elaborat, amb recerca d’informació prèvia. 
7.   Demostrar que s’ha llegit una obra completa contemporània i ser capaç d’interpretar-
la amb arguments lògics i amb sentit crític. 
8.   Revisar,   corregir   i   reelaborar   comentaris   de   text,   argumentacions, exposicions   i   
textos   administratius   amb   la   finalitat   que   els   errors marcats serveixin 
d’aprenentatge. 
 
Temporització 
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-  1a SETMANA 
Presentació curs.  
Normes de bona redacció. 
Avaluació inicial.  
-   2a SETMANA 
Les majúscules. 
Propietats textuals. 
Repàs gèneres literaris. 
-   3a SETMANA 
Accentuació I (regles generals). 
Repàs substantiu i adjectiu.  
Textos expositius. 
Comprensió lectora (text narratiu). 
-   4a SETMANA 
Accentuació II. 
Repàs determinants i pronoms.  
La poesia lírica (definició, mètrica i rima). 
-   5a SETMANA 
Repàs B/V. 
Repàs verb (formes no personals, pronominals, etc.). 
La poesia lírica (principals estrofes i recursos). 
Comprensió lectora i comentari de text (Lit. medieval). 
-   6a SETMANA 
Repàs C/Q/C/Z. 
Repàs preposicions, conjuncions i adverbis (i locucions).  
Textos argumentatius. 
Comprensió lectora i comentari de text (Lit. renaixentista). 
-   7a SETMANA 
Examen primer parcial.  
Comprensió lectora i comentari de text (Lit. barroca). 
-   8a SETMANA 
Repàs G/J/GU/GÜ. 
Els sintagmes. 
Comprensió lectora i comentari de text (Lit. realista).  
Correcció examen. 
-   9a SETMANA 
Repàs H/LL/I. 
El subjecte i el predicat. Estructura del SN i SV. 
Els textos administratius. 
La literatura modernista i la generació del 98 (part I). 
-   10a SETMANA 
Repàs M/N/R/RR. 
El CD i el CI. 
La literatura modernista i la generació del 98 (part II). 
-   11a SETMANA 
Repàs S/X/W.  
El Atrib. i el C.Pred. 
Examen llibre de lectura. 
-   12a SETMANA 
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Paraules d'escriptura dubtosa. 
El C.Ag. 
La literatura d'entreguerres.  
Comprensió lectora i comentari de text. 
-   13a SETMANA 
Paraules d'escriptura dubtosa. 
El C.Règ. i el CC.  
La literatura de l'època franquista.  
Comprensió lectora i comentari de text. 
-   14a SETMANA 
Repàs general ortografia i tipologia textual.  
La literatura actual.  
Comprensió lectora i comentari de text. 
-   15a SETMANA 
Repàs general sintaxi i literatura. 
Examen segon parcial. 
  
3.5 PROGRAMACIÓ DE CATALÀ 
3.5.1 PROGRAMACIÓ DE CATALÀ DEL NIVELL 1 
3.5.1.1.- MÒDUL 1.1 (1r ESPA) 
 Objectius 
1.  Comprendre textos orals i escrits. 
2.  Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 
3.  Fer  ús  del  llenguatge  com  a  mitjà  per  f ixar  i  desenvolupar   el  propi pensament 
i per prendre consciència dels propis sentiments. 
4.  Identif icar i analitzar les característiques lingüístiques dels textos quotidians 
i narratius. 
5.  Ref lexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, ortogràf ic, 
morfològic i sintàctic. 
6.  Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
7.  Emprar  tant  els  mitjans  tradicionals  com  les  noves  tecnologies  de  la 
comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació. 
8.  Interpretar i emprar la lectura com a fonts de plaer, d'enriquiment personal i de  
coneixement  del  món,  consolidant  hàbits  lectors  mitjançant  textos adequats. 
9.  Reconèixer   el   llenguatge   retòric,   els   gèneres   literaris   i   interpretar-ne 
adequadament el contingut i la f inalitat. 
10.Evitar   els   estereotips   lingüístics   que   manifesten   prejudicis   classistes, racistes, 
sexistes. 
 Continguts 
Unitat d’aprenentatge 1. Escriure i comprendre textos quotidians 
                   -Lectura,reconeixement, identif icació i elaboració amb   
                coherència, adequació i correcció de textos de la vida quotidiana. 
 -   Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 -  Diàleg  entre  emissor  i  receptor  en  situacions  quotidianes    
            mitjanament formals:  converses  telefòniques,  reclamacions,  presentacions,   
               entrevistes etc. 
 - Comprensió i resum de textos pròxims als interessos de l’alumnat. 
 - Composició de textos senzills com avisos, notes, anuncis, solĞlicituds etc. 
 - Distinció entre els usos formals i informals de la llengua. 
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 -Revisió i correcció tant dels textos quotidians com dels exercicis proposats. 
 -Utilització digital dels textos quotidians (mail, xat, fòrum,etc). 
 -Reflexió sobre els estereotips lingüístics generats pels prejudicis socials. 
 
Unitat d’aprenentatge 2. Narrar fets, experiències i sentiments 
 - Comprensió i resum de textos identif icant el tema i els personatges. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Distinció  i  identif icació  de  textos  narratius  i  els  elements  que  conformen 
aquest tipus de textos. 
 - Descripció oral i escrita d'elements del nostre entorn. 
 - Composició  oral,  manuscrita  o  digital  de  textos  senzills  com  contes  i 
històries o anècdotes reals o inventades. 
 - Revisió i correcció tant dels textos com dels exercicis proposats. 
 - Interès per la forma de comunicar les nostres experiències. 
 - Interacció entre emissor i receptor a l'hora de narrar, descriure i 
expressar sentiments. 
 - Reconeixement  i  ús  dels  verbs,  substantius,  adjectius  i  connectors  de  la 
manera adequada a l'hora de llegir i compondre un text. 
 - Interès per la bona elaboració i presentació dels textos orals i escrits, 
tant manuscrits com digitals, respectant les normes gramaticals, ortogràf iques i tipogràf 
iques. 
 
Unitat d’aprenentatge 3. Debatre, opinar i argumentar 
 - Valoració del diàleg com a mitjà per arribar a acords i resoldre conf 
lictes tant en l’àmbit personal com social. 
 - Comprensió de textos argumentatius, anàlisi de la seva estructura i atenció 
als  mecanismes  de  cohesió  i  coherència  que  s'utilitzen  per  a  exposar  els arguments. 
 - Composició,  manuscrita  o  digital,  de  textos  en  què  s'expressi  l'opinió 
personal a partir d'un tema donat. 
 - Interès per la composició escrita com a font d’informació i 
aprenentatge, com a forma de comunicar les experiències, idees, opinions i coneixements 
propis i com a forma de regular la conducta. 
 - Identif icació   i   ús   ref lexiu   d’alguns   connectors   textuals,   amb   especial 
atenció   als   temporals,   explicatius   i   d’ordre,   i   alguns   mecanismes   de referència 
interna. 
 - Planif icació  i  elaboració  de  guions,  esquemes  i  esborranys  previs  a  la 
producció de textos propis. 
 - Revisió  i  correcció  de  textos  produïts  per  un  mateix  d’acord  amb  les 
habilitats i els continguts apresos. 
 - Interès per la bona elaboració i presentació dels textos orals i escrits, 
tant manuscrits com digitals, respectant les normes gramaticals, ortogràf iques i tipogràf 
iques. 
Unitat d’aprenentatge 4. Llegim per plaer 
 - Identif icació de la relació entre les manifestacions culturals, les societats en 
les quals es desenvolupen i les persones que les produeixen. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Relació del tema que ens interessa amb tot tipus de text: revista, premsa, 
novelĞla, còmic, etc. 
 - Lectura comentada i recitació de poemes o lectura dramatitzada de textos 
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literaris  tot  valorant  la  funció  dels  elements  simbòlics  i  dels  recursos  del gènere. 
 - Comprensió de textos breus i memorització comprensiva. 
 - Exposició de les opinions i ref lexió sobre les lectures realitzades. 
 - Desenvolupament  del  sentit  crític  a  partir  de  la  lectura  d'un  text  extens  
i complet (novelĞla, assaig, còmic, etc.) i a partir de l'escolta d'opinions de la resta de 
l'alumnat. 
 Criteris d’avaluació 
1.  Entendre les idees bàsiques i la intenció dels textos quotidians, narratius i 
literaris. 
2.  Elaborar textos amb coherència, cohesió, adequació i correcció. 
3.  Llegir  expressivament  amb  l'entonació  i  el  ritme  adequats  segons  les 
f inalitats i les intencions de la lectura. 
4.  Consultar diverses fonts d'informació, tant de mitjans tradicionals com de les noves 
tecnologies. 
5.  Identif icar  els  gèneres  i  estructures  bàsiques  dels  textos,  així  com  els principals 
recursos lingüístics i literaris dels quals hem de fer ús. Conèixer 
les característiques lingüístiques dels textos quotidians i narratius. 
6.  Conèixer   els   elements   formals   de   la   llengua   en   els   nivells   fonològic, ortogràf ic, 
morfològic i sintàctic. 
7.  Saber revisar, corregir i reelaborar les activitats i els textos creats de manera individual 
i colĞlectiva. 
8.  Dialogar per resoldre els conf lictes amb un llenguatge respectuós envers els altres. 
Temporització 
 1a SETMANA 
           Lectura i elaboració de textos de la vida quotidiana. 
           Diàleg entre emissor i receptor en situacions quotidianes :presentacions.           
2a SETMANA 
           Diàleg entre emissor i receptor en situacions quotidianes: converses  
           telefòniques. 
           Composició de textos senzills : notes. 
          Els numerals. 
3a SETMANA 
            Diàleg entre emissor i receptor en situacions quotidianes: entrevistes. 

L´alfabet. 
Composició de textos senzills: anuncis. 

4a SETMANA 
            Comprensió i resum de textos. 
 El substantiu. 
5a SETMANA 
 Comprensió i resum de textos identificant el tema i els personatges. 
           Descripció oral d´elements del nostre entorn. 
           L´adjectiu. 
6a SETMANA 
            Distinció i identificació de textos narratius i els elements que conformen   
           aquests tipus de textos. 
           Composició oral de textos semzills com contes i històries o anècdotes reals o 
           inventades. 
 Ús de les majúscules. 
7a SETMANA 
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 Descripció escrita d´elements del nostre entorn. 
            Interacció entre emissor i receptor a l´hora de narrar , descriure i expressar  
           sentiments. 
           Ús dels signes de puntuació. 
8a SETMANA 
            Composició digital o manuscrita de textos senzills . 
 Síl.labes i diftongs. 
9a SETMANA 
 Comprensió de textos argumentatius i anàlisi de la seva estructura. 
            Valoració del diàleg com a mitjà per arribar a acords i resoldre conflictes. 
            Els determinants. 
10a SETMANA 
          Composició manuscrita o digital de textos en què s´expressi l´opinió personal  
          a partir d´un tema donat. 
          Els dígrafs. 
11a SETMANA 
           Planificació  i elaboració d´esquemes ,guions i esborranys previs a la   
           producció de textos propis. 
          Ús de l´apòstrof i les contraccios. 
12a SETMANA 
            Revisió i correcció de textos produïts per un mateix d´acord amb les habilitats  
          i els continguts apresos. 
          Ús de a/e. 
13a SETMANA 
            Relació del tema que ens interessa amb tot tipus de text :revista, premsa.. 
 Ús de o/u. 
14a SETMANA 
            Comprensió de textos breus i memorització comprensiva. 
 Ús de s, ss, c, ,z. 
            L´oració: subjecte i predicat. 
15a SETMANA 
        Desenvolupament del sentit crític a partir de la lectura d´un text. 
        Ús de tg/tj, x/ix, tg/tj. 
      
 
3.5.1.2.- MÒDUL 1.2 (2n ESPA) 
Objectius 
1. Comprendre textos orals i escrits.  
2. Expressar-se oralment i per escrit amb coherència,adequació i correcció.  
3. Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament i 
per prendre consciència dels propis sentiments.  
4. Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels mitjans de 
comunicació i valorar-ne la influència en la societat, amb la finalitat de desenvolupar 
actituds crítiques amb relació amb els missatges que contenen.  
5. Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, 
ortogràfic, morfològic i sintàctic.  
6. Revisar i corregir tant els textos com les activitats.  
7. Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació 
per cercar, elaborar i transmetre informació.  
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8. Reconèixer els elements narratius i les característiques de la descripció a partir de 
models d'aquests tipus de textos.  
9. Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de 
coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats.  
10.Evitar els estereotips lingüístics que manifesten prejudicis classistes, racistes, 
sexistes.  
 

Continguts 
 
Unitat d'aprenentatge 1. Parlar i escoltar, llegir i escriure 
 - Distinció  i  identif icació  de  les  diferències  contextuals  i  formals  rellevants 
entre la comunicació oral i l'escrita i entre els usos colĞloquials i formals. 
 - Reconeixement  i  identif icació  dels  elements  necessaris  perquè  hi  hagi 
comunicació. 
 - Comprovació que escoltem qui parla. 
 - Identif icació de les funcions del llenguatge i de la seva utilització, ja sigui 
oralment o per escrit. 
 - Distinció i diferenciació entre textos espontanis i textos planif icats. 
 - Diàleg en situacions informals i en situacions mitjanament formals. 
 - Reconeixement de les funcions comunicatives verbals i no verbals. 
 - Reconeixement i identif icació de la llengua com a element conf igurador de 
 la identitat personal i colĞlectiva. Actituds i prejudicis. 
 - Diferenciació i identif icació de la correspondència entre lletres i fonemes. 
 - Coneixement de les normes d'ortograf ia. 
 - Composició   oral   de   textos   senzills   com   presentacions,   salutacions, 
agraïments, disculpes,etc. 
 - Utilització de la llengua d'acord amb el registre adequat. 
 
Unitat d'aprenentatge 2. Llegir la premsa. Els gèneres periodístics 
 - Coneixement de la rellevància i abast actual dels mitjans de comunicació 
de masses. 
 - Comprensió de textos dels mitjans de comunicació, amb especial atenció a 
l'estructura dels diaris i als elements paratextuals, sobretot en les notícies d'actualitat  
relacionades  amb  la  vida  quotidiana  i  la  informació  de  fets pròxims als interessos de 
l'alumnat. 
 - Comentari  oral  d'informacions  extretes  de  la  premsa  i  comprovació  que 
s'han entès i explicat bé. 
 - Identif icació del tema d'un text. Idees principals i secundàries. 
 - Ref lexió  i  crítica  sobre  la  informació  de  missatges  que  suposin  qualsevol 
tipus de discriminació o manipulació de la informació. 
 - Composició de textos propis dels mitjans de comunicació, destinats a un 
suport imprès o digital. 
 - Interpretació  d'informacions  preses  dels  mitjans  de  comunicació  posant 
en relleu diferències en la manera de presentar els fets en diferents mitjans. 
 - Diferenciació de seccions i gèneres en els mitjans de comunicació. 
 - Exposició de la informació presa d'un mitjà de comunicació sobre un tema 
d'actualitat. 
 - Explicacions  i  opinions  orals  senzilles  de  manera  ordenada  i  clara  sobre 
fets  d'actualitat  social,  política  o  cultural  que  siguin  de  l'interès  de l'alumnat. 
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 - Revisió  i  correcció  de  textos  produïts  per  un  mateix  d’acord  amb  les 
habilitats i els continguts apresos. 
 - Manifestació d'opinions sobre informacions extretes dels diaris i revistes. 
 
Unitat d'aprenentatge 3. Comprendre el món de la publicitat 
 - Identif icació dels recursos expressius utilitzats en el llenguatge publicitari. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Reconeixement  de  la  signif icació  de  les  paraules:  denotació  i  connotació 
(sinonímia, metàfora, metonímia,etc.). 
 - Comprensió i valoració dels diferents recursos lingüístics i 
extralingüístics que utilitzen els missatges publicitaris. 
 - Maneig  de  mitjans  audiovisuals  i  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la 
comunicació per elaborar anuncis publicitaris. 
 - Ref lexió  i  crítica  respecte  a  la  informació  que  ens  donen  els  missatges 
publicitaris. 
 - Reconeixement  dels  trets  distintius  i  de  les  peculiaritats  formals  dels 
missatges publicitaris d'acord amb el mitjà en què poden trobar-los. 
 - Valoració  dels  diferents  recursos  que  utilitzen  els  anuncis  publicitaris, 
segons sigui el mitjà en què es fa l'anunci. 
 - Explicació oral senzilla de missatges publicitaris de l'entorn. 
 - Identif icació de l'ús de la llengua d'acord amb la f inalitat que se pretén en 
els diferents missatges publicitaris. 
 
Unitat d’aprenentatge 4. El meu entorn i jo: narrar i descriure 
 - Lectura,  reconeixement,  identif icació  i  elaboració  de  textos  narratius  i 
descriptius amb adequació, cohesió i correcció. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Escolta i comentari de narracions i descripcions fetes per l'alumnat. 
 - Selecció i organització dels trets a descriure amb un criteri previ establert 
i amb  una  acurada  obser vació  d’allò  que  es  vol  descriure  amb  l’ús  de sinònims i 
antònims mitjançant la consulta als diccionaris. 
 - Descripció   oral   i   escrita   física   i   psicològica   d’un/a   mateix/a   i   dels 
companys  i  les  companyes  de  la  classe  i/o  de  l’entorn,  tot  emprant  les estructures i els 
recursos propis del text descriptiu. 
 - Descripció oral i escrita d’objectes, espais o animals propers a l’alumnat. 
 - Recerca  a  Internet  de  diferents  descripcions  o  narracions  literàries  de 
diversos autors/es contemporanis i elaboració d’un treball d’aula. 
 - Revisió i correcció dels textos narratius i descriptius elaborats. 
 - Identificació dels elements narratius, extrets del mitjans de comunicació o 
a partir del visionat d’una pelĞlícula. Interpretació amb arguments lògics i amb sentit 
crític. 
 - Lectura d'una obra completa de caràcter narratiu i descriptiu. 
 - Ref lexió, comentari i opinió de la lectura de l'obra completa. 
 
Criteris d’avaluació 
1. Entendre les idees bàsiques i la intenció dels textos quotidians, narratius i 
descriptius. 
2. Llegir expressivament amb l'entonació i el ritme adequats. 
3. Identif icar   els   gèneres   i   estructures   bàsiques   dels   textos   periodístics, 
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publicitaris,   descriptius   i   narratius.   Saber   identif icar   i   analitzar   les 
característiques lingüístiques dels mitjans de comunicació. 
4. Entendre  i  ser  crítics  amb  els  missatges  que  contenen  els  mitjans  de 
comunicació. 
5. Conèixer  els  elements  formals  de  la  llengua  en  els  nivells  fonològic, ortogràf 
ic, morfològic i sintàctic. 
6. Consultar diverses fonts d'informació, tant de mitjans tradicionals com de 
les noves tecnologies. 
7. Saber revisar, corregir i reelaborar les activitats i els textos creats de manera 
individual i colĞlectiva. 
8. Distingir els elements narratius i les característiques descriptives a partir de models 
d’aquests tipus de textos. 
 
Temporització 
 
1a SETMANA 
Presentació de la matèria  
2a SETMANA 
La premsa 
ortografia 
3a SETMANA 
La premsa II 
4a  SETMANA 
Preparació exposicions orals 
5a SETMANA 
LA premsa III 
ortografia 
6a SETMANA 
Llenguatge publicitari 
7a SETMANA 
Examen parcial 
8a SETMANA 
Llenguatge publicitari II 
9a SETMANA 
La narració i descripció 
ortografia 
10a SETMANA 
Expressió escrita: treball amb text. La narració 
11a SETMANA 
Exposicions orals 
12a SETMANA 
Exposicions orals 
13a SETMANA 
Treball amb text expressió escrita 
14a SETMANA 
Repàs generàl per l’exàmen 
15a SETMANA 
Examen final 
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3.5.2 PROGRAMACIÓ DE CATALÀ DEL NIVELL 2 

3.5.2.1.- MÒDUL 2.1 (3r ESPA) 
Objectius 
1.  Comprendre textos orals i escrits. 
2.  Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 
3.  Fer  ús  del  llenguatge  com  a  mitjà  per  f ixar  i  desenvolupar   el  propi pensament 
i per prendre consciència dels propis sentiments. 
4.  Identif icar  i  analitzar  les  característiques  lingüístiques  dels  mitjans  de 
comunicació  i  valorar-ne  la  inf luència  en  la  societat,  amb  la  f inalitat  de desenvolupar   
actituds   crítiques   amb   relació   amb   els   missatges   que contenen. 
5.  Ref lexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, ortogràf ic, 
morfològic i sintàctic. 
6.  Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
7.  Emprar  tant  els  mitjans  tradicionals  com  les  noves  tecnologies  de  la 
comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació. 
8.  Utilitzar la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous 
aprenentatges. 
9.  Interpretar i emprar la lectura com a fonts de plaer, d'enriquiment personal 
i  de  coneixement  del  món,  consolidant  hàbits  lectors  mitjançant  textos adequats. 
10.Respectar la diversitat cultural i relacionar l'evolució de la llengua catalana amb la 
societat i el seu marc històric. 
11.Dialogar per resoldre els conf lictes amb un llenguatge respectuós envers els 
altres. 
 
Continguts 
 
Unitat d'aprenentatge 1. Aprendre a aprendre 
 - Comprensió  de  textos  de  l’àmbit  acadèmic  amb  l’ajut  de  la  consulta 
mitjançant   diversos   suports   (diccionaris,   diaris,   webs   i   altres   fonts d’informació). 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Distinció  de  les  idees  principals  i  de  les  secundàries  en  textos  de  diversa 
tipologia i temàtica. 
 - Planif icació   i   elaboració   de   guions,   esquemes   i   esborranys   previs   a 
l’elaboració de textos propis. 
 - Estratègies per a una lectura correcta i tècniques per a la presa d’apunts i 
per a l’elaboració d’esquemes i resums. 
 - Coneixement  dels  webs  que  ofereixen  tasques  d’autoaprenentatge  i  de 
correctors ortogràf ics on line. 
 - Utilització  autònoma  dels  diccionaris  i  de  la  biblioteca  del  centre,  de  les 
biblioteques de l’entorn i de les biblioteques virtuals. 
 - Estratègies per a la correcció, revisió de les errades com a part del procés 
d’autoaprenentatge i autoavaluació dels propis textos. 
 
Unitat d'aprenentatge 2. Escriure i entendre textos instructius 
 - Reconeixement  i  identif icació  de  textos  instructius  propis  de  la  vida 
quotidiana. 
 - Identif icació  del  llenguatge  tècnic  més  senzill  que  es  pugui  trobar  als 
manuals instructius. 
 - Composició manuscrita o digital de textos explicant unes quantes normes i 
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pautes per a utilitzar un caixer, cuinar, fer qualque feina de bricolatge, etc. 
 - Instrucció oral per dur a terme qualsevol activitat. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Composició de textos instructius amb adequació, coherència i correcció. 
 - Identif icació dels textos instructius pel seu format, les marques gràf iques, 
les imatges, etc. 
 - Revisió  i  correcció  de  textos  produïts  per  un  mateix  d’acord  amb  les 
habilitats i els continguts apresos. 
 
Unitat d’aprenentatge 3. Entendre i usar els mitjans de comunicació 
 - Comprensió oral  i escrita dels  diversos tipus de mitjans de comunicació: 
premsa, ràdio, televisió, Internet. 
 - Atansament  als  gèneres  periodístics  de  la  informació:  notícia,  crònica  i 
reportatge mitjançant l’ús dels diaris (en paper, electrònics). 
 - Simulació d'inter vencions i creació de textos orals en el món de la ràdio. 
 - Elaboració d’un text periodístic dialogat: l’entrevista. 
 - Identif icació de les diverses estructures narratives (conte, novelĞla, crònica 
etc.); de les estructures descriptives (descripció científ ica, literària, etc.). 
 - Expressió de sentiments, emocions i actituds mitjançant l’elaboració d’un 
text narratiu i d’un text descriptiu. 
 - Comprensió  i  anàlisi  de  les  estructures  dialogades  (entrevista,  enquesta, 
teatre,etc)  i  de  les  estructures  expositives  i  explicatives  (exposició  oral, esquemes, 
documentals, actes, etc). 
 - Inter venció activa i valoració del diàleg com a mitjà per a arribar a acords i 
resoldre conf lictes tant en l’àmbit personal com social. 
 
Unitat  d’aprenentatge  4.  La  llengua  i  la  literatura  catalanes  des  de  l’època medieval 
fins al segle XIX 
 - Lectura i resum del marc històric, lingüístic i literari des dels orígens de 
la llengua catalana f ins al segle XIX. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Comentari  de  textos  dels  autors  principals  de  l’Edat  Mitjana  i  de  la 
Renaixença. 
 - Participació activa que demostri interès per la realitat social i lingüística 
de cada època. 
 - Recerca d’informació a pàgines web que ajudin a entendre millor la relació 
entre societat i llengua. 
 - Revisió i correcció tant d’esquemes i resums com dels exercicis proposats. 
 - Repàs  de  la  normativa  gramatical  a  partir  de  la  correcció  dels  diferents 
tipus de text. 
 - Memorització de les idees més bàsiques de la unitat. 
 - Lectura d'una obra completa relacionada amb aquest període històric. 
 - Ref lexió, comentari i opinió sobre la lectura seleccionada. 
 
Criteris d’evàluàció 
 
1.  Utilitzar  tècniques  de  tractament  i  de  processament  de  la  informació  per preparar 
textos. Aprof itar els recursos que proporciona la tecnologia de la informació  per  
reestructurar  els  treballs  escrits  i  facilitar  la  precisió  i  la presentació  de  les  idees.  
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Consultar  diverses  fonts  d'informació,  tant  de mitjans tradicionals com de les noves 
tecnologies. 
2.  Elaborar  textos  informatius  i  instructius  amb  coherència,  adequació  i correcció. 
3.  Identif icar  els  gèneres  i  estructures  bàsiques  dels  textos  dels  mitjans  de 
comunicació i literaris. 
4.  Expressar-se  oralment  amb  f luïdesa  amb  l'ajut  d'un  guió  previ  i  recerca 
d'informació prèvia. Realitzar presentacions orals clares i ben estructurades sobre  temes  
relacionats  amb  l’activitat  acadèmica  o  l’actualitat  social,  
5.  Identif icar els gèneres i característiques retòriques de fragments literaris. 
6.  Establir relacions entre obra i context historicocultural. 
7.  Revisar, corregir i reelaborar les activitats i els textos creats individualment. 

 
Temporització 
 
1a SETMANA 
L’oràció 
L’àccentuàció i àpostrofàció 
 
2a SETMANA 
El resum 
 
3a SETMANA 
Mitjans de comunicació 
Les propietats textuals: adequació, coherència i cohesió 
 
4a  SETMANA 
Ortografia de les consonants 
 
5a SETMANA 
Literatura medieval 
Comprensió oral i lectora 
 
6a SETMANA 
Mitjans de comunicació 
 
7a SETMANA 
El text instructiu 
 
8a SETMANA 
Ortografia de la vocal neutra. 
 
9a SETMANA 
Literatura medieval 
 
10a SETMANA 
Comprensió oral i lectora 
 
11a SETMANA 
Mitjans de comunicació 
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12a SETMANA 
Mitjans de comunicació 
 
 
13a SETMANA 
La Decadència 
 
14a SETMANA 
Correcció ortogràfica 
 
15a SETMANA 
Comprensió oral i lectora 
 
 
 
 
3.5.2.2.- MÒDUL 2.2 (4t ESPA) 
Objectius 
1.  Comprendre textos orals i escrits. 
2.  Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 
3.  Fer  ús  del  llenguatge  com  a  mitjà  per  f ixar  i  desenvolupar   el  propi pensament 
i per prendre consciència dels propis sentiments. 
4.  Identif icar  i  analitzar  les  característiques  lingüístiques  dels  mitjans  de 
comunicació  i  valorar-ne  la  inf luència  en  la  societat,  amb  la  f inalitat  de desenvolupar   
actituds   crítiques   amb   relació   amb   els   missatges   que contenen. 
5.  Ref lexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, ortogràf ic, 
morfològic i sintàctic. 
6.  Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
7.  Emprar  tant  els  mitjans  tradicionals  com  les  noves  tecnologies  de  la 
comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació. 
8.  Utilitzar la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous 
aprenentatges. 
9.  Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal 
i  de  coneixement  del  món,  consolidant  hàbits  lectors  mitjançant  textos adequats. 
10.Respectar  la  diversitat  lingüística  i  relacionar  l'evolució  de  la  llengua catalana 
amb la societat i el seu marc històric. 
11.Dialogar per resoldre els conf lictes amb un llenguatge respectuós envers els altres. 
 
Continguts 
Unitat d'aprenentatge 1. Argumentar i exposar temes d'interès 
 - Identif icació dels textos argumentatius i expositius, a partir de l'anàlisi 
de l'estructura i trets lingüístics d'aquests tipus de textos. 
 - Coherència,  cohesió  i  adequació  dels  arguments  d'acord  amb  la  tesi  o 
exposició que es fa. 
 - Coneixement  i  identif icació  dels  distints  tipus  d'arguments  utilitzats  
en aquests textos. 
 - Composició de textos argumentatius i expositius amb
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 adequació, coherència i correcció. 
 - Valoració del diàleg com a mitjà per arribar a acords i resoldre conf 
lictes aportant tot tipus d’arguments. 
 - Exposició oral i escrita de temes d'actualitat i propis de la vida 
quotidiana amb exposició i argumentació clarament diferenciades. 
 - Revisió i correcció d’exposicions i argumentacions fetes a classe, f ixant-se 
en la coherència i la cohesió, els enllaços, etc. 
 - Reconeixement i identif icació dels debats i colĞloquis. 
 - Debat sobre temes del món actual. 
 
Unitat d'aprenentatge 2. Escriure i entendre textos administratius 
 - Identif icació   i   reconeixement   dels   textos   administratius   per   les   seves 
peculiaritats. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Composició de textos administratius de la vida
 quotidiana: actes, denúncies, informes, contractes etc. 
 - Reconeixement   dels   aspectes   lèxics,   morfològics   i   sintàctics   d'aquests 
textos. 
 - Exposició oral i escrita de temes quotidians referents a distintes situacions 
administratives (denúncies, embargaments, demanda d'informació etc.) 
 - Revisió i correcció dels escrits o exposicions orals fets pels alumnes davant 
situacions quotidianes. 
 
Unitat d'aprenentatge 3. Llengua i societat 
 - Comprovació de la varietat lingüística de la llengua pròpia. 
 - Comparació de la política lingüística espanyola amb la d’altres països. 
 - Participació activa que demostri interès per la realitat social i lingüística 
de cada època. 
 - Conclusions sobre l’ús de les llengües i els drets lingüístics de tot colĞlectiu. 
 - Relació  entre  història  i  la  llengua  catalana:  època  medieval,  Decadència, 
Renaixença i actualitat. 
 - Consciència de quin és el domini actual de la llengua catalana i quin és el 
marc legal. 
 - Recerca d’informació a pàgines web que ajudin a entendre millor la relació 
entre societat i llengua. 
 - Revisió i correcció de les activitats realitzades. 
 - Repàs  de  la  normativa  gramatical  a  partir  de  la  correcció  dels  diferents 
tipus de text. 
 - Memorització de les idees més bàsiques de la unitat. 
 - Realització de resums i esquemes de contingut sociolingüístic. 
 - Debat sobre la relació entre societat i llengua. 
 
Unitat d'aprenentatge 4. La nostra època: llengua i creativitat. 
 - Aproximació  al  marc  literari,  lingüístic  i  històric  del  món  
contemporani mitjançant  la  lectura,  l'anàlisi  i  el  debat  de  textos  que  en  facilitin  
la comprensió. 
 - Recerca d’informació a pàgines web i als diaris que ajudin a entendre 
millor la relació entre la societat actual i la llengua. 
 - Comentari   de   textos   dels   autors   i   de   les   autores   principals   des   del 
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Modernisme f ins als nostres dies. 
 - Interacció i comentari entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 - Consulta  de  diverses  fonts  per  a  la  selecció  de  textos  d'autores  i  autors 
literaris del segle XX i contemporanis que abracin diversos gèneres. 
 - Aproximació a l’hipertext mitjançant la consulta de webquests i de webs. 
 - Lectura sencera d'una obra contemporània. 
 - Comentari, ref lexió i opinió sobre la lectura d'una obra completa. 
 - Lectura,  selecció,  organització  i  correcció  dels  propis  textos  de  forma 
individual i colĞlectiva. 
 - Exposició oral i/o escrita de les idees més bàsiques de la unitat. 
  
Criteris d’avaluació 
1.  Identif icar les estructures bàsiques dels textos argumentatius, 
administratius  i  expositius  i  elaborar-ne  de  propis  amb  coherència, adequació i 
correcció. 
2.  Identif icar les característiques retòriques de fragments literaris. 
Compondre textos amb intenció literària i utilitzar i valorar la lectura i la literatura en 
general com a formes d’aprenentatge i d’accés al patrimoni cultural i com a mètode 
d’enriquiment personal. 
3.  Descriure  alguns  fets  i  nocions  generals  de  la  història  de  la  llengua catalana per 
poder entendre la situació sociolingüística actual a les Illes Balears i així evitar prejudicis 
lingüístics. Comparar la política lingüística de l'Estat espanyol amb la d'altres països per 
entendre millor la situació sociolingüística actual. 
4.  Utilitzar  els  coneixements  literaris  en  la  comprensió  i  la  valoració  de textos breus o 
fragments, tenint en compte les innovacions dels gèneres 
i de les formes en la literatura contemporània. Identif icar els principals autors 
contemporanis tant de prosa com de poesia. 
5.  Llegir expressivament amb l’entonació i el ritme adequats. 
6.   Expressar-se  oralment  amb  fluïdesa.  Si  es  tracta  de  textos  formals, planificar-los 
d’acord amb un guió elaborat, amb recerca d’informació prèvia. 
7.   Demostrar que s’ha llegit una obra completa contemporània i ser capaç d’interpretar-
la amb arguments lògics i amb sentit crític. 
8.   Revisar,   corregir   i   reelaborar   comentaris   de   text,   argumentacions, exposicions   i   
textos   administratius   amb   la   finalitat   que   els   errors marcats serveixin 
d’àprenentàtge 
 
Temporalització 
 
 

UNITAT 2 

Temporització 
 
1a SETMANA 
L’oràció 
L’àccentuàció i àpostrofàció 
 

2a SETMANA 
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Carta  i correu electrònic 

3a SETMANA 
Mitjans de comunicació 
Les propietats textuals: adequació, coherència i cohesió 
 
4a  SETMANA 
Repàs d’ortogràfià 
Les varietats  lingüístiques 

 
5a SETMANA 
Comprensió oral i lectora 
 
6a SETMANA 
Mitjans de comunicació 
 
7a SETMANA 
Literatura del segle XIX 
 
8a SETMANA 
Domini lingüístic de la llengua catalana 
 
9a SETMANA 
Literatura del segle XX 
 
10a SETMANA 
Comprensió oral i lectora 
 
11a SETMANA 
Mitjans de comunicació 
 
 
12a SETMANA 
Mitjans de comunicació 
Els pronoms febles 
 
13a SETMANA 
El text argumentatiu 
 
 
14a SETMANA 
Correcció ortogràfica 
La sol.licitud 
 
15a SETMANA 
Historia de la llengua catalana 
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3.6 Metodologia didàctica de l’àmbit a ESPA 

Orientacions metodològiques 
 
1.- La llengüa com eina de comunicació 
El nucli del treball de les tres llengües és l’enfocament comunicatiu que es pot resumir 
de manera simple: aprendre una llengua és aprendre a comprendre i expressar-se 
mitjançant textos orals i escrits dits o produïts en situacions reals 
de   comunicació. 
 
El  coneixement  de  l’ús  de  la  llengua  i  la  ref lexió  sobre  la  llengua  esdevenen eines  de  
millora  i  perfeccionament  dels  discursos  orals  i  escrits.  Per  tant,  la ref lexió sobre la 
llengua (gramàtica, ortografia, morfologia, lèxic) és necessària sempre  i  quan  
contribueixi  a  la  millora  de  la  comprensió  i  expressió  de missatges orals i escrits en 
una determinada llengua. 
 
2.- L'aprenentatge significatiu 
 
El  professorat  ha  de  ser  un  facilitador  de  la  construcció  d'aprenentatges 
significatius.  Només  es  produeix  aprenentatge  significatiu  quan  els  alumnes poden 
connectar els nous coneixements amb aquells que ja posseeixen i amb 
les situacions reals de la seva experiència i, a més, en prenen consciència i hi ref lexionen. 
 
Això vol dir que és necessari relacionar de manera molt precisa els conceptes i nocions 
abstractes amb el context i les experiències personals de les persones adultes,  de  manera  
que  els  continguts  propis  de  l'àmbit  contribueixin  a l'enteniment del món que les 
envolta. 
 
3.- La competència comunicativa 
 
Les  llengües  s'aprenen  en  l'ús  social  i  són  les  necessitats  pragmàtiques  de comunicació 
que orienten i afavoreixen el domini del codi. Hem d'abandonar, per tant, l'enfocament 
purament descriptiu de la llengua i abordar-la com un instrument per a la comunicació i 
representació de la realitat. 
 
En   aquest   sentit,   l'àmbit   de   comunicació   atendrà   molt   especialment   al 
desenvolupament  de  la  competència  comunicativa  a  través  de  les  quatre destreses  
bàsiques:  comprensió  oral,  comprensió  escrita,  producció  oral  i producció escrita. 
 
4.- La motivació 
 
El grau de motivació de l'alumnat afecta directament al seu rendiment i és la clau  de  
l'aprenentatge.  Per  a  aconseguir-la,  s'han  de  tenir  en  compte  la tipologia 
característica de l'alumnat adult, els seus interessos particulars, les seves idees, les seves 
motivacions, les possibilitats de dedicació a l’estudi i les seves dificultats d'aprenentatge. 
 
A més, és necessari potenciar la participació activa, reforçant els progressos i 
programant   activitats   que   facin   explícita   la   utilitat   dels   coneixements   i habilitats. 
 
5.- Agrupaments dins l'aula 
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És molt important la proposta de tasques tant individuals com en grup, ja que treballar 
en grup reforça les habilitats socials, la participació i la cooperació. 
 
Per això s'ha de variar l'organització del treball a l'aula, intentant que tots els alumnes 
aportin els seus punts de vista i participin amb la mateixa intensitat. 
 
Finalment,  és  convenient  que  la  distribució  del  mobiliari  de  l’aula  permeti 
l’organització   de   feines   en   grups   i   la   realització   d’activitats   diferents   – audicions, 
debats, etc.–, i que propiciï l’organització de l’espai de manera que 
es   faciliti   la   comunicació   entre   els   aprenents,   la   interacció   freqüent   i 
organitzada i l’atenció a la diversitat. 
 
6.- Atenció a la diversitat 
 
La diversitat no és més que una característica de la realitat social en la qual vivim.  I  
igual  que  en  la  societat,  en  els  centres  educatius  no  existeixen  grups homogenis. 
 
En  un  procés  d'ensenyament-aprenentatge  basat  en  l'atenció  a  la  diversitat 
dels nivells de coneixement i de les possibilitats, estil i ritme d'aprenentatge de cada 
alumne/a, és fonamental oferir a cadascun d'ells els recursos educatius necessaris 
perquè la seva formació s'ajusti a les seves possibilitats i necessitats. 
 
És  fonamental,  a  més  de  la  planificació  diferenciada  de  les  tasques,  que l'actitud del 
professorat aconsegueixi crear a l'aula un clima de respecte mutu, tolerància, seguretat 
afectiva i confiança. 
 
7.- Interdisciplinarietat 
 
L'àmbit de la comunicació pot ser l'instrument per adquirir altres 
coneixements.  Per  aquest  motiu  es  poden  treballar  altres  àmbits  a  classe  de llengua.  Els  
àmbits  del  currículum  estan  relacionats  de  tal  manera  que  les activitats  no  s'haurien  
de  produir  de  manera  aïllada,  dispersa  i  fraccionada. Els continguts s'haurien de 
presentar de manera integrada. 
 
8.- Necessitat de coordinació 
 
L'ensenyament de les llengües de manera coordinada és el resultat de diverses evidències:  
d'una  banda,  que  l'alumnat  disposa  de  diverses  llengües  i  dels coneixements  que  n’ha  
adquirit,  com  a  part  de  la  seva  dotació  cognitiva  i emocional;  per  una  altra  banda,  
de  la  transferibilitat  dels  aprenentatges lingüístics i de la presència simultània de les 
llengües en els diferents entorns en 
els quals els  parlants  participen. Així ho declara i demostra el  marc europeu comú per 
a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües. 
 
Aquestes constatacions determinen la necessitat de treballar en cada llengua el que li és 
propi i compartir entre totes el que tenen en comú. En qualsevol cas, 
la  coordinació  entre  els  diferents  departaments  no  té  per  f inalitat  que  les 
planificacions coincideixin, sinó que siguin complementàries i coherents. 
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3.7 Objectius mínims d’avaluació 

3.7.1 Objectius mínims d’avaluació d’Anglès 

 
3.7.1.1.- 1r ESPA 

1. Comprendre textos orals i escrits. 
 2. Expressar-se correctament: oral i escrit. 
 3. Presentàció d’una exposició oral fent ús dels recursos de les TIC. 
 
3.7.1.2.- 2n ESPA 

1. Comprendre textos orals i escrits. 
 2. Expressar-se correctament: oral i escrit. 
 3. Presentàció d’una exposició oral fent ús dels recursos de les TIC. 
 
3.7.1.3.- 3r ESPA 

1. Comprendre textos orals i escrits. 
 2. Expressar-se correctament: oral i escrit. 
 3. Presentàció d’una exposició oral fent ús dels recursos de les TIC. 
 
3.7.1.4.- 4t ESPA 

1. Comprendre textos orals i escrits. 
 2. Expressar-se correctament: oral i escrit. 
 3. Presentàció d’una exposició oral fent ús dels recursos de les TIC. 
 

3.7.2 Objectius mínims d’avaluació de Castellà 

3.7.2.1.- 1r ESPA 
1.Comprendre textos orals i escrits. 
2.Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells 
ortogràfic, morfològic i sintàctic. 

 3.Lecturà d’unà obrà literàrià. 
 4.- Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels textos 
quotidians i narratius. 
 
3.7.2.2.- 2n ESPA 

1.Comprendre textos orals i escrits. 
2.Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells 
ortogràfic, morfològic i sintàctic. 

 3.Lecturà d’unà obrà literàrià. 
 4.Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels textos 
quotidians i narratius. 
 
3.7.2.3.- 3r ESPA 
 1.Comprendre textos orals i escrits. 
 2.Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells 
ortogràfic, morfològic i sintàctic. 
 3.Lecturà d’unà obrà literàrià. 
 4.  Interpretar i emprar la lectura com a fonts de plaer, d'enriquiment personal 
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3.7.2.3.- 4t ESPA 
 1.Comprendre textos orals i escrits de caràcter literari. 
 2.Conèixer el marc històric i literari de les obres analitzades a classe. 
 3.Lecturà d’unà obrà literàrià  
  

3.7.3 Objectius mínims d’avaluació de Català 

3.7.3.1.- 1r ESPA 
 1. Comprendre textos orals i escrits. 
 2. Expressar-se correctament: oral i escrit. 
 3. Lecturà d’unà obrà literàrià. 
 
3.7.3.2.- 2n ESPA 
            1. Comprendre textos orals i escrits. 
            2. Expressar-se correctament: oral i escrit. 
            3. Lecturà d’unà obrà literàrià. 
 
 3.7.3.3.- 3r ESPA 

1.-  Ref lexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, 
ortogràf ic, morfològic i sintàctic. 
2.-.  Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 

 3.- Lecturà d’unà obrà literàrià. 
 4.  Interpretar i emprar la lectura com a fonts de plaer, d'enriquiment personal 
 
3.7.3.4.- 4t ESPA 

1.  Comprendre textos orals i escrits. 
2.  Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 
3.  Ref lexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, 
ortogràf ic, morfològic i sintàctic. 
4.  Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
5.  Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal 

            6 Lecturà d’unà obrà literàrià. 
 
 

3.8 Procediments d’avaluació i qualificació de l’aprenentatge de 

l’alumnat de l’àmbit a ESPA 

3.8.1.- ANGLÈS 
L’àvàluàció serà continuà sempre que l’àlumne àssisteixi àl 80% de les classes. En 

càs contràri, l’àlumne podrà fer un exàmen finàl de tots els continguts trebàllàts 

durànt el quàdrimestre. L’àvàluàció continuà tendrà tres àpàrtàts: 

Proves objectives: Es faran proves objectives (exàmens) al llarg del quadrimestre, 

la mitjana de les quals suposarà el 70 % de la qualificació final. En aquest apartat 

s’inclouen les redaccions que els alumnes fan fent al llarg del curs. Les notes amb 

que es qualifiquen les redaccions han de servir de referència del nivell en que es 

troba l’àlumne però la qualificació de la seva competència en expressió escrita 
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s’àvàluàrà en el exàmens ordinàris, juntàment àmb là resta de coneixements i 

destreses com la gramàtica, el vocabulari, ect. 

La nota mínima per fer mitjana és 4. En condicions normals es farà una prova 

objectiva després de cada Unitat Didàctica. No obstant això, es poden reduir o 

augmentar a criteri del professor.. 

Lectura: Es llegiran dos llibres al llarg del curs i els exàmens de comprovació de les 

lectures faran mitjana i suposaran el 20% de la nota. 

Actitud i participació: Suposarà el 10% de la nota. Els aspectes a avaluar són els 

següents. Activitats comunicatives: Durant un període de 50 minuts de les tres hores 

de que constà l’àssignàturà, là clàsse es dedicàrà à àspectes comunicatius. La 

presèncià d’un@ àuxiliàr de conversà ens permet dedicàr un temps à àquest 

àspecte, difícilment àvàluàble à les proves objectives esmentàdes à l’àpàrtàt 

ànterior. Es tràctà d’exercicis comunicàtius en que l’àlumne hàurà de pàrlàr i 

entendre, majoritàriament relacionades amb el vocabulari i les estructures que es 

veuen à les Unitàts Didàctiques però tàmbé, à criteri del professor, n’hi pot hàver 

d’àltres que no guàrdin relàció àmb elles. 

Tàmbé es tendrà en compte l’àssistèncià, là pàrticipàció i là regularitat en el 

lliurament de treballs/redaccions. 

EXÀMENS FINALS: Els àlumnes que hàgin perdut l’àvàluàció continuà podràn fer un 

examen final amb el continguts de les 3 unitats estudiades, a més a més de 

preguntes, referents als llibres de lectura.  

El professor podrà permetre als alumnes amb avaluació suspesa tot i haver estat 

àvàluàts de mànerà continuàdà, que se presentin à l’exàmen finàl en là formà que el 

professor consideri necessari. Això pot significar que hagin de demostrar del domini 

només de part dels continguts del curs. 

 

 

3.8.2.- CASTELLÀ 
1r, 2n i 3r ESPA 

L’ àvàluàció serà contínuà i àcumulàtivà sempre que l’ àlumne assisteixi al 

80% de les classes. 

En cas contrari, l ‘àlumne tendrá dret a un examen global final que inclourà 

tots els continguts donats durant el curs. 

 Là notà finàl serà  el resultàt de là mitjànà dels segu ents àspectes: 
A) El 75% se basarà en diferents  proves objetives sobre  els coneixements 

vists a  classe i sempre seran acumulatius. La nota necessària per poder 
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fer mitjana serà de 4 sobre 10. El darrer examen,que serà acumulatiu ens 
servirà per poder sàber  el nivell de l’ àlumne. En cas de suspendre hauria 
d’ànàr à l’examen global.  

B) Un 15 % se bàsàrà  en el trebàll diàri à  clàsse  i en tenir el quàdern en 
perfectes condicions per  estudiàr i trebàllàr. 

C) Un 10% podrà  àugmentàr là notà si l’ àctitud en clàsse de l’àlumne e s 
positivà. 

 
L’ àlumne tendrà  l’ obligàcio  de llegir unà novel.là triàdà pel professoràt  i serà  

necessàri là lecturà i àprovàr el seu corresponent exàmen, per  superàr el curs. Per 
àls àlumnes que hàgin perdut l’ àvàluàcio  contí nuà i vàgin à l’ exàmen globàl, tàmbe  
serà  obligàto rià là lecturà del màteix llibre que els  seus compànys i là no lecturà 
suposàrà  là quàlificàcio  negàtivà del curs. 
 
4º ESPA 

L’ avaluació serà contínua  sempre que l’ àlumne assisteixi al 80% de les 

classes. 

En cas contrari, l’ alumne tindrà dret a un examen global final que inclourà 

tots els continguts donats durant el curs. 

 Là notà finàl serà  el resultàt de là mitjànà dels segu ents àspectes: 
A) El 80% se basarà en les diferents proves objetives i eliminatives sobre 

coneixements donats a classe. La nota necessària per  poder fer mitjana 
serà de 4 sobre 10. 

B) Un 10 % se bàsàrà  en el trebàll diàri à clàsse.. 
C) Un 10% podrà  àugmentàr là notà si l’àctitud à clàsse de l’àlumne e s 

positivà. 
 

L’ àlumne tendrà  l’ obligàcio  de llegir unà novel.là triàdà pel professoràt  i serà  
necessàri là lecturà i àprovàr el seu corresponent exàmen, per  superàr el curs. Per 
àls àlumnes que hàgin perdut l’ àvàluàcio  contí nuà i vàgin à l’ exàmen globàl, tàmbe  
serà  obligàto rià là lecturà del màteix llibre que els  seus compànys i là no lecturà 
suposàrà  là quàlificàcio  negàtivà del curs. 
 
 
3.8.2.- CATALÀ 
Per àprovàr l’àssignàturà serà  necessàri: 

1. Hàver milloràt les hàbilitàts lingu í stiques iniciàls, escoltàr, entendre, pàrlàr, 
escriure i màntenir unà àctitud positivà per àssolir els objectius del mo dul i trebàllàr 
de formà constànt i pàrticipàtivà en les diferents tàsques proposàdes à clàsse. 
2. L’àvàluàcio  serà  principàlment à tràve s de là feinà d’àulà. Es vàloràrà  
l’àssiste ncià à clàsse, là pàrticipàcio  à les tàsques i l’intere s per fer là feinà ben fetà. 
3. Tenir el quàdern d’àulà àl dià i el màteriàl fotocopiàt fàcilitàt à l’àlumnàt 
ordenàt i net. 
4. Càl superàr, tàmbe , les dues proves objectives de càrà cter individuàl per 
comprovàr l’àssimilàcio  dels continguts explicàts i trebàllàts durànt el curs. 
5. Hàver presentàt el 80% de les prà ctiques escrites proposàdes à clàsse. 
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6. Hàver fet unà presentàcio  oràl dàvànt el grup clàsse. 
7. Superàr là provà del control de là lecturà. 
 
 
1r i 2n ESPA  
Criteris de qualificació 
25 %  expressió escrita 
20 %  expressió  oral 
35 %  exàmens 
10 %  actitud i participació 
10 %  llibre de lectura 
 
 
3r ESPA 

Exàmens Nota de classe Lectura   

   50% 40%      10%   

 

Farem almanco dos exàmens. En el darrer examen s’hi inclouran preguntes relacionades amb la 

lectura obligatòria. 

La nota final serà la que s’obtengui de la suma dels percentatges anteriors. És condició 

indispensable per aprovar haver superat els exàmens de control de la lectura obligatòria. 

L’examen final serà per a aquells alumnes que no han pogut aprovar per avaluació contínua i per 

a aquells que en perdin el dret per faltes d’assistència. 

Hi haurà dos exàmens durant l'avaluació contínua: per novembre i 
gener, en el primer quadrimestre; per abril i maig, en el segon 
quadrimestre. 
 

Tema 1 20h Oct./mitjans nov. 

Tema 2 20h Mitjans nov./desembre 

Tema 3 15h Des./gener 
 

4t ESPA 

Exàmens Nota de classe Lectura   

   50% 40%      10%   

 

Farem almanco dos exàmens. En el darrer examen s’hi inclouran preguntes relacionades amb la 

lectura obligatòria. 

La nota final serà la que s’obtengui de la suma dels percentatges anteriors. És condició 

indispensable per aprovar haver superat els exàmens de control de la lectura obligatòria. 

L’examen final serà per a aquells alumnes que no han pogut aprovar per avaluació contínua i per 

a aquells que en perdin el dret per faltes d’assistència. 
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Hi haurà dos exàmens durant l'avaluació contínua: per novembre i 
gener, en el primer quadrimestre; per abril i maig, en el segon 
quadrimestre. 
  

Tema 1 20h Febrer/març  

Tema 2 20h Abril / maig 

Tema 3 15h Maig / juny 

 
 

3.9 Activitats de recuperació i ampliació de l’àmbit a ESPA 

Es fan classes de suport exclusivament els professors que tenen hores de 
reforç al seu horari.  
 Respecte à l’àmpliàció, són feines extrà que donà el professor que considerà 
que és adient. 

 

3.10 Materials i recursos didàctics de l’àmbit a ESPA 

Al Centre existeix una biblioteca on es pot estudiar i consultar diversos llibres, tant 
de lectura com d'estudi... 
 
Pràcticament totes les aules tenen pissarres electròniques, amb les quals els 
alumnes aprenen les noves tecnologies. 
 
També hi ha a cada classe un ordinador per ús no exclusiu del professor 
 

 

3.11 Temes transversals de l’àmbit a ESPA 

Els tems trànsversàls s’hàuriàn de trebàllàr dintre de càdà unitàt 
d’àprenentàtge (temà). Hem de miràr de quinà formà podem trebàllàr els següents 
temes, entre altres: Educació del consumidor, educació ambiental, educació per a la 
salut, educació per a la pau, educació no sexista, educació vial, educació 
multiculturàl, educàció per l’orientàció làboràl. 
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3.12 Mesures d’atenció a la diversitat i adaptacions curriculars de 

l’àmbit a ESPA 

Als cepas no està contemplàt les ACIs significàtives; no obstànt àmb l’àlumnàt 
que presenta NESE es fan adaptacions curriculars no significatives, es a dir, mesures 
que no modifiquen els objectius generàls mínims de l’àreà. Aquestes mesures són: 
supressió d’àlguns continguts no essenciàls, feines de reforç, modificàció de là 
temporàlitzàció, explicàcions individuàlitzàdes i d’àltres 

 

3.13 Activitats complementàries i extraescolars de l’àmbit a ESPA 

ENSENYAMENTS NO REGLATS 

4 PREPARACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE 

GRAU SUPERIOR 

4.1 Anglès 

1.- CONTINGUTS 

Els continguts que els alumnes han d‘assolir per a la realització de la prova es desglossen en 3 

grans blocs dividits en vocabulari, funcions del llenguatge i gramàtica. 

BLOC 1. CONTINGUTS FUNCIONALS 

1.1 Establir relacions (saludar, identificar-se, presentar, respondre, disculpar-se,agrair, invitar, 

acceptar o refusar…). 

1.2 Descriure i localitzar persones, objectes i situacions. 

1.3 Demanar i donar informació en diverses situacions i llocs. 

1.4 Demanar i donar instruccions. Sugerir, aconsellar i recomanar una actuació. 

1.5 Narrar, descriure, resumir i interrogar sobre fets i esdeveniments presents,passats I futurs. 

1.6 Expressar nocions d‘existència o inexistència, presència o absència, disponibilitat o 

indisponibilitat, capacitat o incapacitat, quantitat, mida i mesura. 

1.7 Expressar possibilitat, impossibilitat, probabilitat, improbabilitat, necessitat, obligació, 

prohibició, conseqüència lògica d‘un altre fet. 

1.8 Expressar opinió, sentiments, interès, preferència, acord, desacord, etc. 

1.9 Expressar intenció, desig, voluntat o decisió de fer alguna cosa. 

 BLOC 2. BLOCS TEMÀTICS LÈXICS 

2.1 Informació personal: identitat, aspecte físic, caràcter, família, amics, hàbits, interessos, etc. 
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2.2 Entorn laboral: professions, formació, recerca i lloc de feina, condicions, ingressos, etc. 

2.3 Entorn d‘habitatge: vivenda, situació ( direcció, telèfon, ciutat i país), mobiliari, serveis, etc. 

2.4 Entorn de la vida quotidiana: Denominació de botigues i comerços i dels productes que es 

poden adquirir: aliments i begudes, roba, etc. Preus, colors, mides . Expressions utilitzades als 

establiments i serveis públics ( restaurants, bancs, correus): demanar, pagar, aconsellar i oferir, 

presentar queixes. 

2.5 Entorn social: 

Relacions socials : Salutacions i presentacions, demanar i oferir, donar consell, demanar 

disculpes, mostrar empatia i agraïment Correspondència i converses telefòniques. Viatges: 

accidents geogràfics orientacions i distàncies. Països, idiomes i nacionalitats. Mitjans de 

transport. Meteorologia. Sistema monetari. Funcions comunicatives relacionades amb viatges i 

vacacions: demanar informació al carrer, a la oficina de turisme, a l‘agència de viatges i hotels. 

2.6 Educació: escolarització, assignatures. 

2.7 Cultura i lleure: afeccions, esports, música, premsa, cinema, teatre. Ofertes culturals a la 

ciutat: atraccions turístiques. 

2.8 Serveis públics: correus, telèfons, bancs, policia, etc. 

2.9 Tecnologia: els mitjans de comunicació. 

2.10 Salut i medi ambient : cos, malalties, accidents, serveis mèdics, conservació del medi 

ambient, desastres naturals. 

 

BLOC 3. CONTINGUTS GRAMATICALS 

3.1 La oració: Afirmativa, negativa, interrogativa ( Yes/no questions. Pronoms interrogatius). 

3.2 Verbs be i have. There is, there are. 

3.3 El present: 

A. Present Simple 

B. Present Continuous 

C. Present Simple versus Present Continuous   

D. Stative verbs 

 

3.4 El passat: 

A. Past Simple. Regular and irregular verbs 
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B. Past Continuous 

C. Past Perfect simple and continuous 

D. Used to, would/be used to/get used to 

E. Present Perfect simple with still, yet, already, for, since and just 

F. Present Perfect simple and contrast with past simple 

3.5 El futur: will, be going to, Present Continuous with Future meaning. 

3.6 Imperatiu. Let 

3.7 Verbs modals 

3.8 L‘article: a/an/some/the/no article 

3.9 El pronom 

A. Personal pronoun 

B. Demonstrative pronouns 

C. Reflexive pronouns 

D. Possessive adjectives and pronouns. 

Possessive ‗s 

3.10 El substantiu 

A. Singular and plural nouns 

B. Countable and uncountable nouns 

C. Compound nouns 

3.11 L‘adjectiu 

A. Position and use 

B. Demonstrative adjectives 

C. Adjectives –ed –ing. 

3.12 Comparatiu i superlatiu 

3.13 Some, any, no, every and their compounds 

3.14 Quantificadors: much, many, a lot (of), lots of, (a) little, (a) few 

3.15 Expressions de temps: 
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A. Parts of the day, days, dates, months, seasons, years, centuries 

B. Prepositions of time 

C Frequency adverbs 

3.16 Expressions de espai: A. Prepositions of place and direction 

3.17 Formació de paraules: A. Prefixes B. Suffixes 

3.18 Verbs frasals bàsics 3.19 Do and make 

3.20 Oracions subordinades: 

A. Oracions de relatiu: Defining and non- defining relative clauses 

B. Oracions condicionals: if, 

C. Oracions temporals: when, while, after, before 

D. Oracions consecutives: because, since, therefore, consequently,so. 

E. Oracions de finalitat: in order to, to 

F. Oracions de contrast: although, in spite of 

3.21 El connectors: 

A. and, but, so, because 

B. Addition and contrast 

C. Sequence 

3.22 La veu passiva 

3.23 Estil indirecte 

3.24 Gerundi i Infinitiu 

2.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Comprendre i extreure la informació general i l‘específica d‘un text escrit, adaptat o autèntic, i 

realitzar tasques relacionades amb la lectura. 

2. Explicar el significat de paraules, expressions o frases a partir de la informació donada pel 

context i el bagatge lingüístic i cultural propi, essent capaç de cercar sinònims o antònims de 

determinats mots. 

3. Resoldre qüestions gramaticals relacionades amb el temari. 

4. Redactar textos diversos, seqüenciant ordenadament les idees amb coherència discursiva, 

correcció ortogràfica, gramatical i lèxica, i amb una finalitat definida prèviament. 
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3.- METODOLOGIA 

A.- CRITERIS DE CORRECCIÓ 

1. Reading comprehension: 3 punts 

Poden ser preguntes de comprensió de la modalitat TRUE/FALSE, MULTIPLE CHOICE o OPEN 

QUESTIONS. 

Modalitat TRUE/FALSE: És necessari que l‘ alumne expliqui el perquè de la seva resposta, bé 

utilitzant les seves pròpies paraules, bé esmentant l‘ evidència que es trobi al text. No es 

valoraran: 

 - les respostes sense cap tipus de justificació. 

 - les respostes en les quals només s'indica la línia del text on es pot trobar l'evidència.   

- les cites textuals que no contenen la justificació precisa o inclouen més d'una possible 

justificació. 

- les cites gramaticalment incoherents o incompletes. 

OPEN QUESTIONS: No es valoraran les respostes que siguin una còpia literal del text. L‘ alumne 

ha de saber sintetitzar o explicar amb les seves pròpies paraules les opinions expressades al text. 

 

2. Vocabulary: 1 punt. Es valoren els coneixements lèxics dels alumnes. 

Trobar sinònims (0,25 punts per cada paraula) 

Explicar el significat de paraules o expressions (0,5 punts per paraula o expressió). 

3. Grammar: 3 punts Es valora la correcció de l‘ús i l‘estructura morfosintàctica de la llengua. (3 

enunciats: 1 punt per cada enunciat). 

4. Writing: 3 punts 

Pregunta de producció lliure. És valorarà: el maneig del lèxic, l‘organització de les idees, la 

coherència i la capacitat de transmetre un missatge, com també la creativitat i maduresa. 

1 punt: Ortografia, riquesa del lèxic i adequació del registre. 

1 punt: Estructura sintàctica i morfològica. 

1 punt: Organització de les idees, coherència, creativitat i maduresa. 

 

B.- METODOLOGIA 
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Les classes es fan majoritàriament en anglès. Dividim el temari en vuit grans apartats,  tant 

gramaticals com temàtics, i els completam amb el repàs d’estructures més bàsiques o 

secundaris. 

Practicam molt l’escriptura per a tractar de que puguin expressar-se amb coherència i cometin 

poques errades. 

El llibre de text està molt ben adaptat al tipus d’examen. Estableix apartats temàtics amb 

lectures relacionades i els exercicis corresponents de comprensió i expressió escrita. Es proposen 

temes de redacció relacionats amb les lectures fetes, el vocabulari introduït. Tenen una redacció 

d’exemple i se’ls ensenya com planificar-la i quines estructures gramaticals i lèxic són els 

adequats. 

També practicam la traducció inversa, de l’espanyol/català a l’anglès perquè tenguin més facilitat 

al moment de posar en anglès les idees que tenen en la seva llengua materna. Això ens permet 

més facilitat al moment de redactar en anglès. 

 

4.- BIBLIOGRAFIA 

- Key to Batxillerat, 1r .- Edit Oxford 

- The Good Grammar, Michael Swan and Catherine Walter.- Edit. Oxford 

- Diccionari monolingüe anglès-anglès Longman o Heinnemann 

- Diccionari Bilingüe Oxford 

 

4.2 CASTELLANO 

 

1.- CONTENIDOS 

1. Los niveles de la lengua. 

1.1. Nivel fónico: unidades no significativas de una lengua. 

1.1.1. Fonética.  

1.1.2. Fonología. 

1.1.3. Ortografía. 

1.1.3.1. Fonemas y letras. 

1.1.3.2. La acentuación. 

1.1.3.3. La entonación y los signos de puntuación. 
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1.2. Nivel morfosintáctico: morfología y sintaxis. 

1.2.1. Los determinantes. 

1.2.2. El sustantivo. 

1.2.3. El pronombre. 

1.2.4. El adjetivo calificativo. 

1.2.5. El verbo. 

1.2.6. El adverbio. 

1.2.7. Los relacionantes: la preposición y la conjunción. 

1.2.8. La oración: clasificación. 

1.3. Nivel léxico-semántico. 

1.3.1. Nivel léxico: formación del léxico español 

1.3.1.1. Palabras patrimoniales. Cultismos. 

1.3.1.2. Préstamos históricos y recientes. 

1.3.1.3. Creación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, acrónimos y siglas. 

1.3.2. Nivel semántico. 

2. Gramática textual. 

2.1. Las propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

2.2. Variedades textuales. 

2.3. Textos orales y escritos. 

2.4. Textos según la intención: informativos, persuasivos, prescriptitos y literarios. 

2.5. Atendiendo a la forma de elocución: narración, diálogo, descripción, exposición y 

argumentación. 

2.6. Atendiendo al uso social: lenguajes específicos. 

3. El comentario de textos. 

3.1. Actividades previas. 

3.2. Contenido: resumen, tema y estructura. 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Producir textos descriptivos, expositivos e instructivos comprensibles, de acuerdo con la 

estructura textual y las normas ortográficas, de puntuación y de presentación, a partir de una 

situación o de un hecho definido. 

2. Sustituir palabras de un texto mediante el uso de la polisemia, sinonimia y antonimia. 

3. Interpretar el significado de locuciones, modismos y frases hechas de uso corriente en un 

contexto a partir de un texto escrito. 

4. Identificar las ideas principales y las secundarias de un texto a partir de su lectura 

comprensiva. 

5. Identificar las partes de la oración (sustantivo, adjetivo…), sin hacer un análisis de la oración. 

3.- METODOLOGÍA 

Las clases deben ser eminentemente prácticas.  

Cada semana se realitzarà un comentario de texto similar a los que se realizan en el 

examen final y se corregirà posteriormente en classe para que el alumno pueda aprender cómo 

debe realizar dichos  ejercicios. 

La teoria tiene una importància secundaria dedo el eminente caràcter práctico del 

examen. 

BIBLIOGRAFÍA 

 No se emplean ninguna bibliografia. La professora dicta apuntes . 
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4.3 CATALÀ 

1.- CONTINGUTS 

Aplicar els coneixements teòrics estudiats (ortografia, morfosintaxi, lèxic i semàntica), tant a 

través d’exercicis específics com en la producció de textos. 

Corresponent al nivell B2 del Marc Comú de Referència de les llengües del Consell d’Europa: 

1. ORTOGRAFIA 

1.1 FONEMES I LLETRES: 

B/V, S/SS/C/Ç/Z, G/J/TG/TJ/X/IX/TX/IG, M/N/MP/NY, L·L, R/RR, H; els dígrafs. 

1.2 L’ACCENTUACIÓ: 

Diftongs, triftongs i hiats. 

Normes generals d’accentuació: paraules agudes, planes i esdrúixoles. 

Accentuació de les paraules compostes. 

L’accent diacrític. 

La dièresi: funcions i casos d’estalvi. 

1.3 L’ENTONACIÓ I ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ: 

L’enunciació, la interrogació i l’exclamació. 

El punt, la coma, el punt i coma, els punts suspensius, les cometes... 

2. MORFOSINTAXI 

2.1 ELS DETERMINANTS: 

L’article determinat, l’article indeterminat i les contraccions. 

Demostratius: aquest, aquell... 

Possessius: el meu, el teu, el seu... 

Numerals: cardinals i ordinals. 

Quantitatius: gens, res, cap... 

Interrogatius: què, quin, quant. 

Exclamatius: que, quant. 

2.2 EL SUBSTANTIU: 

Definició, gènere i nombre. 



76 
 

Tipus de substantius: comuns i propis; primitius i derivats; simples i 

composts; concrets i abstractes. 

2.3 ELS PRONOMS: 

Definició i classificació: personals, relatius (identificació, funció i pràctica) i 

febles (funció i pràctica de substitució d’un complement). 

2.4 L’ADJECTIU QUALIFICATIU: 

Definició, gènere (adjectius d’una terminació i de dues), nombre i concordança. 

2.5 EL VERB: 

Les categories verbals: persona, nombre, temps i mode. 

El sistema verbal: les conjugacions (verbs regulars i irregulars). 

2.6 L’ADVERBI: 

Definició i classificació: lloc, temps, manera (formació dels adverbis acabats 

en -ment), quantitat, afirmació, negació i dubte. 

2.7 ELS ENLLAÇOS (ELS RELACIONANTS): 

Les preposicions: definició i classificació. Pràctica amb les preposicions més 

corrents. 

Les conjuncions: coordinació i subordinació. 

3. LÈXIC I SEMÀNTICA 

3.1 LÈXIC: 

Formació del lèxic català. 

Els cultismes. 

Préstecs d’altres llengües i barbarismes. 

La creació de paraules: derivació i composició. 

3.2 SEMÀNTICA: 

Les famílies lèxiques. 

Sinonímia i antonímia. 

Locucions i frases fetes habituals. 
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Les relacions de significats: la comparació i la metàfora en el llenguatge 

quotidià. 

4. GRAMÀTICA TEXTUAL: EL TEXT O DISCURS 

4.1 LES PROPIETATS DEL TEXT: 

L’adequació i els registres idiomàtics: formals i informals. 

La coherència des del punt de vista semàntic. Text i paràgraf. 

La cohesió des del punt de vista sintàctic. Els connectors. 

4.2 LES VARIETATS TEXTUALS: 

L’objectivitat. El text expositiu de divulgació i els gèneres periodístics (la 

notícia i la crònica). El text instructiu.La subjectivitat. L’estructura del text argumentatiu (l’article 

d’opinió i l’editorial). 

La narració, la descripció i el diàleg. 

5. LECTURA DEL TEXT 

Comprensió de les paraules, les expressions i el sentit global del text. 

La reflexió a partir del text: identificació de l’estructura i de les idees principals 

i secundàries. 

Explicació, amb paraules pròpies, del contingut. 

2.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Sap redactar un text expositiu, argumentatiu, descriptiu, narratiu o instructiu, d’acord amb 

l’estructura textual i amb les normes ortogràfiques i de puntuació, a partir d'una situació o d’un 

fet explicitat. 

- Substitueix paraules d'un text mitjançant l’ús de la polisèmia, la sinonímia i l’antonímia. 

- Interpreta el significat de locucions, modismes i frases fetes d’ús corrent a partir d’un text 

escrit. 

- Identifica les idees principals i secundàries d’un text a partir de la lectura comprensiva. 

- Aplica els coneixements teòrics estudiats (ortografia, morfosintaxi, lèxic i semàntica), tant a 

través d’exercicis específics com en la producció de textos. 

 

3.-  METODOLOGIA 
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Farem servir el llibre de text B2 Nivell intermedi Curs de llengua catalana. Castellnou edicions 

(Nova edició revisada, IEC 2016) perquè s’ha adaptat a la nova normativa de la llengua, en canvi 

el que teníem abans no ho ha fet.  

Les classes seran pràctiques amb explicacions i la participació de tots els alumnes. Tot el que es 

treballi a classe després es penjarà a Edmodo, la nostra plataforma acadèmica que facilita l’accés 

a la informació i la continuïtat de la feina dels alumnes que algun dia no assisteixen a classe. 

Es tracta d’un curs per preparar l’alumnat perquè pugui enfrontar-se a la prova d’accés a Cicles 

Formatius de Grau Superior. Per tant, l’assumpció del contingut a través del procés 

d’ensenyament-aprenentatge se centra en la consecució d’aquest objectiu. Ara bé, la inclusió de 

les competències bàsiques com a element vertebrador dels currículums que marca la LOE (Llei 

Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació) requereix plantejar els continguts des d'una 

perspectiva integradora i funcional. És per això que es planteja una organització a través 

d’unitats didàctiques que recullen de manera esglaonada i estructurada cadascun dels aspectes 

dels diferents blocs de continguts abans esmentats, però que no pretenen establir un ordre 

prescriptiu en l'organització de les activitats d'aprenentatge a l'aula, ja que és el professorat qui, 

en el nivell de la programació d'aula, ha de seqüenciar les activitats de la manera més d'acord 

amb els objectius de l'àmbit i amb les orientacions metodològiques aquí presentades. Això vol 

dir que cada unitat didàctica presenta una coherència interna i, alhora, externa amb la resta 

d‘unitats de cada nivell, però, lògicament, el professorat, exercint la seva autonomia, pot 

plantejar un treball monogràfic o sistemàtic de qualsevol dels apartats d’ortografia o de 

morfosintaxi amb la combinació de la unitat de textos que prefereixi, perquè, això sí, es 

recomana mantenir certa unitat entorn a les tipologies textuals, eix sobre el qual es vertebra tot 

el currículum. 

L'eix del currículum de l'àmbit de comunicació ho constitueixen les habilitats i estratègies per a 

parlar, escriure, escoltar i llegir en  àmbits significatius de l'activitat social, però per a aquest 

curs, tenint en compte l’objectiu primerament apuntat, tan sols ens centrem en l’àmbit de 

l’escriptura i la lectura. És per això que es treballa a partir de textos actuals, variats, de lectura 

ràpida, adequats al nivell, sobre els quals giren activitats de comprensió (extreure idees 

principals de textos de tipologia diversa, per exemple) i de lèxic, així com d’ortografia i 

morfosintaxi aplicada. Un treball progressiu a través de pràctiques seqüenciades i activitats 

controlades que aboquen a propostes d’expressió escrita que responen a l’objectiu de cada 

unitat didàctica: saber-se comunicar per escrit segons diverses funcions expressives i segons 

diversos tipus de text. Tot plegat a través de pràctiques versemblants, pròximes al parlant i 

adequades al nivell que els permeti desenvolupar determinades habilitats comunicatives 

exigides als parlants amb un nivell B2 de llengua catalana. 

I és que el nucli del treball de les tres llengües és l‘enfocament comunicatiu, que es pot resumir 

de manera simple: aprendre una llengua és aprendre a comprendre i expressar-se mitjançant 

textos escrits (i orals, però no és el cas que ens ocupa) produïts en situacions reals de 

comunicació, és a dir, que inclouen uns continguts potencialment interessants, unes intencions 

explícites i uns destinataris coneguts o desconeguts. Així doncs, el coneixement de l‘ús de la 

llengua i la reflexió sobre la llengua, com bé apunten els objectius del curs, han d’esdevenir eines 

de millora i perfeccionament dels discursos escrits (i orals). Per tant, el treball sobre la llengua a 
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nivell gramatical, ortogràfic, morfosintàctic i lèxic és necessari per contribuir a la millora de la 

comprensió i l’expressió de missatges escrits (i orals) en una determinada llengua. 

En aquest darrer sentit, el treball específic sobre l’ortografia i la morfosintaxi s’articula a partir 

d’explicacions breus i sintètiques repartides en apartats i subapartats que, a nivell de 

programació d’aula, el professorat és lliure d’agrupar i d’ampliar en la mesura de les necessitats 

de l’alumnat. Ara bé, aquesta teoria sempre es dirigeix a l’aplicació pràctica en exercicis concrets 

i estretament relacionats que plantegen un treball progressiu d’aquests dos camps de la 

gramàtica, als quals se suma la tasca d’adquisició de nou vocabulari. Tot plegat ha de servir 

perquè l’alumnat assolesqui les eines suficients per realitzar altres activitats de reforç semblants 

amb models d’autocorrecció que permetin aprofundir-ne l’autonomia personal i la capacitat 

d’aprendre a aprendre.    

4.- BIBLIOGRAFIA 

- Llengua catalana i literatura. Batxillerat. Sèrie Portal. Editorial Santillana. 

 - Llengua catalana i literatura. Batxillerat. Editorial Cruïlla.  

- Llengua catalana. Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau superior. Editorial Vicens Vives 

2010. 

 - Au idò! Illes Balears. Català per a adults. Editorial Barcanova 2010 . 

 - Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2). 

 - Diccionari català-valencià-balear. 
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4. PREPARACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS 

MAJORS DE 25 ANYS 
 

5.1 ANGLÉS 

 

 1.- CONTINGUTS 

The skills tested in the exam will roughly correspond to a Lower Intermediate level of proficiency 

in the usage of the English language. 

 1.1. Classes of words 

1.1.1. Articles. A/an, some, any, the. 

1.1.2. Nouns. 

1.1.3. Pronouns. 

1.1.4. Adjectives. 

1.1.5. Verbs. 

1.1.6. Adverbs. 

1.1.7. Prepositions. 

1.1.8. Conjunctions. 

1.2. Everyday non-specialised vocabulary of 1200 words or more 

1.3. Most common type of sentence 

1.3.1. Statements. 

1.3.2. Questions. 

1.3.4. Commands. 

1.3.5. Negative sentences. 

1.3.6. Basic complex sentences: clauses, phrases and connectives. 

 1.4. Verbs and Tenses 

1.4.1. Present, Past and Future tenses. Continuous and perfective forms. 

1.4.2. Zero, first, second and third conditionals. 

1.4.3. Phrasal verbs. 

1.4.4. Modals and other verbs. 
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1.4.5. Passive voice. 

1.4.6. Infinitive and –ing forms. 

1.4.7. Reported Speech. 

1.5. Spelling and Sound 

1.5.1. Familiarity with the spelling and sounds of the most common English words. 

 

2. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Amb aquesta prova es pretén avaluar la competència receptiva i productiva en llengua 

anglesa. A la prova s‘exigiran els continguts que figuren al temari. La prova de Llengua Anglesa 

consta de quaranta preguntes: 37 són d‘elecció múltiple (multiple choice) i s‘han de respondre 

en un full òptic, i tres preguntes són de tipus obert i s‘han de redactar en llengua anglesa. La 

prova consta de quatre parts ben diferenciades. La primera part avalua la comprensió lectora i 

consta d‘un text en llengua anglesa d‘unes dues-centes paraules. En aquest apartat el candidat 

haurà de respondre a un total de cinc preguntes que tindran a veure amb la comprensió del text. 

De les cinc preguntes, dues seran preguntes d‘elecció múltiple (d‘un punt, sobre 40, cada una) i 

les altres tres preguntes seran de tipus obert (d‘un punt, sobre 40, cada una). Les tres preguntes 

de tipus obert s‘hauran de respondre obligatòriament en llengua anglesa (entre deu i trenta 

paraules cada una). La segona, tercera i quarta part de l‘examen són tipus test. La segona part de 

la prova consta d‘un text en forma de diàleg i cinc preguntes de completar espais buits de 

resposta d‘opció múltiple. La tercera part avalua la fonètica en llengua anglesa i consta de cinc 

preguntes de resposta d‘opció múltiple. La quarta part de la prova avalua el coneixement 

gramatical en llengua anglesa i consta de vint-i- cinc preguntes de resposta d‘opció múltiple. Per 

superar la prova satisfactòriament s‘han d‘encertar vint preguntes. Les respostes incorrectes o 

en blanc no descompten del total de la nota. 

3.- METODOLOGIA 

No hi ha cap prova oral a l’examen i, per tant dedicam molt poc temps a aquest “Skill”. Malgrat 

això feim les classes en anglès però resolem dubtes en català si és necessari. 

No tenim un llibre de text obligat i empram material que prové de diverses fonts. Alternam 

l’explicació gramatical amb la lectura de textos i exercicis de comprensió. També practicam les 

Open Questions per tal que puguin contestar-les amb tranquilitat i fluïdesa. 

Feim els exercicis gramaticals corresponents als diferents temes  i també anam fent exercicis de 

repàs i revisió de temes ja explicats. 

4.-  BIBLIOGRAFIA 

 -Latham-Koenig, Christina. English File, Intermediate. Ed Oxford. 

 Murphy, R. 2000. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for 

intermediate students. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Orientació bibliogràfica 

- English File, Intermediate. Edit Oxford 

- “English Grammar in Use.book  A self-study reference and practice for intermediate 

students”. – R. Murphy. Edit. Cambiridge University Press 

 

5.2 CASTELLANO 

1.- CONTENIDOS 

TEMA 1: EL SITEMA FONOLÓGICO Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

1.1. FONEMAS Y LETRAS 

1.2. LA SÍLABA 

1.3. LA ACENTUACIÓN 

TEMA 2: PALABRA, MORFEMA Y SINTAGMA. 

2.1. CLASES DE PALABRAS 

2.2. SINTAGMAS 

2.3. PERÍFRASIS 

TEMA 3: CAMBIOS LÉXICOS Y SIGNIFICADO 

3.1. CREACIÓN DE PALABRAS 

3.1.1. PRÉSTAMOS. ANGLICISMOS EN ESPAÑOL 

3.2. LAS RELACIONES SEMÁNTICAS 

3.2.1. FAMILIAS LÉXICAS 

3.2.2. SINONIMIA 

3.2.3. POLISEMIA 

3.2.4. ANTONIMIA 

TEMA 4: LA ORACIÓN: TIPOLOGÍAS Y REDACCIÓN 

4.1. TIPOS DE ORACIONES 

TEMA 5: COMPRENSIÓN LECTORA Y OPCIONES DE REDACCIÓN. PRÁCTICA. 

5.1. TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

2.- CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN   
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El examen consta de 50 preguntas de manera que, para superarlo, el candidato deberá 

responder adecuadamente al 50% del total. 

Las respuestas en blanco o incorrectas no supondrán ninguna reducción del resultado 

final de la prueba. El examen se corregirá mecánicamente, por eso, es imprescindible que el 

alumno marque claramente su opción de respuesta. Las preguntas están formuladas de tal 

manera que ponen en evidencia los conocimientos teóricos del alumno así como la aplicación 

práctica de los mismos. 

3.- METODOLOGIA 

 El nivel teórico de este curso es elevado ya que, pese a que la prueba es muy pràctica, es 

necesario tenir unos conocimientos previos que ayuden a la resolución de dicho cuestionario. 

4.- BIBLIOGRAFIA 

Es recomendable la utilización de manuales de Lengua castellana y literatura correspondientes a 

los cursos actuales de Bachillerato. Es recomendable el hábito de la lectura para que el alumno 

adquiera vocabulario, mecanismos de redacción y comprensión de los contenidos de los textos. 

-Gómez Manzano, P. Ejercicios de gramática y de expresión. Madrid. Centro de Estudios Ramón 

Areces. 2001 

- Seco, M. Gramática esencial del español. Madrid. Espasa-Calpe. 1989 

 

5.3 CATALÀ 

1.-  CONTINGUTS 

Corresponent al nivell B2 del Marc Comú de Referència de les llengües del Consell d’Europa: 

1. FONÈTICA I ORTOGRAFIA 

L’alfabet català. La correspondència entre sons i grafies. 

Els sons vocàlics àtons: la vocal neutra i la o àtona. 

El vocalisme tònic. 

La síl·laba. Separació de síl·labes. 

Apostrofació: articles i preposició de. 

Accentuació i dièresi. 

Els dígrafs: ll, l·l, ny. 

L’ortografia de la h. 

L’ortografia de la essa sorda i la essa sonora. 
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L’ortografia dels sons palatals (j, g, tj, tg, x, ix, tx, ig). 

L’ortografia de les lletres b/v, m/n. Les lletres p/t/k i b/d/g a final de paraula. 

2. MORFOSENTIAXI 

Els demostratius i els possessius. 

La morfologia del substantiu i de l’adjectiu. Gènere i nombre. 

Els numerals cardinals i ordinals. 

La morfologia del verb. Els morfemes indicadors de nombre, persona, temps i mode. 

La conjugació verbal regular. Els verbs irregulars més freqüents. 

L’oració. El sintagma nominal i el sintagma verbal. L’oració composta. 

Els adverbis. 

Les preposicions simples d’ús més freqüent: a, en, amb, de, per. 

Els connectors. Coordinació i subordinació. 

Els pronoms febles. La substitució pronominal d’un element. 

Els signes de puntuació: usos. 

3. LÈXIC 

La derivació i la composició. 

Els barbarismes més freqüents. 

4. MARC SOCIAL, CULTURAL I HISTÒRIC DE LA LLENGUA CATALANA 

El català a l’Edat Mitjana. 

Esplendor, «Decadència» i Renaixença. 

El català al s. XX. 

El marc legal de la llengua catalana. 

5. DIALECTOLOGIA. VARIETATS GEOGRÀFIQUES 

Els blocs dialectals: català oriental i català occidental. Característiques principals. 

Català oriental: rossellonès, central, balear i alguerès. Localització i principals trets. 

Català occidental: nord-occidental i valencià. Localització i principals trets. 

5. COMPRENSIÓ LECTORA 
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2.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Coneix i aplica les regles bàsiques i generals d’ortografia i morfosintaxi. 

- Coneix i domina el lèxic bàsic. 

- Compta amb les nocions bàsiques sobre història de la llengua i dialectologia. 

- És capaç d’entendre textos expositius, argumentatius, descriptius, narratius o 

instructius. 

 

3.-  METODOLOGIA 

Farem servir el llibre de text B2 Nivell intermedi Curs de llengua catalana. Castellnou edicions 

(Nova edició revisada, IEC 2016) perquè s’ha adaptat a la nova normativa de la llengua, en canvi 

el que teníem abans no ho ha fet.  

Les classes seran pràctiques amb explicacions i la participació de tots els alumnes. Tot el que es 

treballi a classe després es penjarà a Edmodo, la nostra plataforma acadèmica que facilita l’accés 

a la informació i la continuïtat de la feina dels alumnes que algun dia no assisteixen a classe. 

 

Es tracta d’un curs per preparar l’alumnat perquè pugui enfrontar-se a la prova d’accés a la 

Universitat per als més grans de 25/45 anys. Per tant, l’assumpció del contingut a través del 

procés d’ensenyament-aprenentatge se centra en la consecució d’aquest objectiu. Ara bé, la 

inclusió de les competències bàsiques com a element vertebrador dels currículums que marca la 

LOE (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació) requereix plantejar els continguts des d'una 

perspectiva integradora i funcional. És per això que es planteja una organització a través 

d’unitats didàctiques que recullen de manera esglaonada i estructurada cadascun dels aspectes 

dels diferents blocs de continguts abans esmentats, però que no pretenen establir un ordre 

prescriptiu en l'organització de les activitats d'aprenentatge a l'aula, ja que és el professorat qui, 

en el nivell de la programació d'aula, ha de seqüenciar les activitats de la manera més d'acord 

amb els objectius de l'àmbit i amb les orientacions metodològiques aquí presentades. Això vol 

dir que cada unitat didàctica presenta una coherència interna i, alhora, externa amb la resta 

d‘unitats de cada nivell, però, lògicament, el professorat, exercint la seva autonomia, pot 

plantejar un treball monogràfic o sistemàtic de qualsevol dels apartats d’ortografia o de 

morfosintaxi. 

L'eix del currículum de l'àmbit de comunicació el constitueixen les habilitats i estratègies per a 

parlar, escriure, escoltar i llegir en àmbits significatius de l'activitat social, però per a aquest curs, 

tenint en compte l’objectiu primerament apuntat, tan sols ens centrem en l’àmbit de l’escriptura 

i la lectura. És per això que es treballa a partir de textos actuals, variats, de lectura ràpida, 

adequats al nivell, sobre els quals giren activitats de comprensió (preguntes de vertader i fals, 

per exemple), així com resums i textos divulgatius sobre la història de la llengua i la dialectologia 

catalana. Però sobretot es treballa amb especial rellevància el lèxic, així com l’ortografia i la 

morfosintaxi aplicada, a través d’una tasca progressiva que es duu a terme mitjançant pràctiques 

seqüenciades i activitats controlades. Així doncs, el coneixement de l‘ús de la llengua i la reflexió 

sobre la llengua, com bé apunten els objectius del curs, s’ha de demostrar a partir de l’aplicació 
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pràctica de la normativa gramatical. Per això el treball sobre la llengua a nivell gramatical, 

ortogràfic, morfosintàctic i lèxic és necessari, ja que contribuirà, definitivament, a la millora de la 

comprensió i l’expressió de missatges escrits (i orals) en llengua catalana. 

En aquest darrer sentit, el treball específic sobre l’ortografia i la morfosintaxi s’articula a partir 

d’explicacions breus i sintètiques repartides en apartats i subapartats que, a nivell de 

programació d’aula, el professorat és lliure d’agrupar i d’ampliar en la mesura de les necessitats 

de l’alumnat. Ara bé, aquesta teoria sempre es dirigeix a l’aplicació pràctica en exercicis concrets 

i estretament relacionats que plantegen un treball progressiu d’aquests dos camps de la 

gramàtica, als quals se suma la tasca d’adquisició de nou vocabulari. Tot plegat ha de servir 

perquè l’alumnat assolesqui les eines suficients per realitzar altres activitats de reforç semblants 

amb models d’autocorrecció que permetin aprofundir-ne l’autonomia personal i la capacitat 

d’aprendre a aprendre. 

4.- BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia de consulta bàsica 

- Badia, Joan; Núria Brugarolas; Jordi Grifoll (1997): nivell B. Castellnou. Barcelona. 

(Especialment recomanat per als tres blocs marcats amb asterisc*) 

Bibliografia específica 

- Badia, Joan (et al.) (1998): El llibre de la llengua catalana: per a escriure 

correctament el català. Castellnou. Barcelona. 

- Corbera, Jaume (2002): Parlar bé: orientacions per a l’ús correcte de la llengua 

catalana, amb referències especials a les Illes Balears. El Tall. Palma. 

- Diccionari de la llengua catalana. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1998. 

- Diccionari de la llengua catalana. Segona edició. Institut d’Estudis Catalans. 

Barcelona 2007. 

- Fabra, Pompeu (1997): Gramàtica catalana. Teide. Barcelona. 

- Moll, Francesc de B. (1968): Gramàtica catalana. Moll. Palma. 

- Ortega, Rudolf (2008): Tinc un dubte. El petit llibre del català correcte. La Magrana. 

Barcelona. 

5.4 COMENTARI DE TEXT 

 

1.- CONTINGUTS  

L’assignatura és sobretot pràctica. Els continguts per tractar es desenvolupen entorn 

dels aspectes següents: 

 1. Títol. Saber exposar de forma breu i coherent la idea central del text.  

2. Síntesi del text. Saber captar-ne els aspectes clau, les idees principals i les 

secundàries. Comprendre i resumir el contingut del text.  
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3. Estructura del text. Establir en quines parts s’estructura el text. Fer-ne la divisió a 

partir d’aquestes parts. Quin és el tema o quins són els temes que el text destaca? 

Quines altres idees hi apareixen? Quina relació s’estableix entre els diferents temes i 

subtemes?  

4. El punt de vista del text. Quina visió adopta el narrador? Què exposa o què defensa? 

Es tracta d’un text exposat objectivament o ens ofereix una visió subjectiva de l’autor/a?  

5. El temps i l’espai del text: en quin temps està escrit i on se situa el que ens explica?  

6. El context extratextual: històric, ideològic i social.  

7. Valoració crítica del text: comentari personal que demostri la comprensió del text i el 

judici personal que en fa l’alumne/a.  

2.-  CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Es presentarà un text en llengua catalana i també en llengua   castellana, d’una extensió 

màxima de cinquanta línies. L’alumne/a podrà respondre l’examen fent ús de la llengua 

(català o castellà) que consideri més pertinent. 

 1. L’alumne/a podrà respondre l’examen en la llengua (català o castellà) que consideri 

més pertinent.  

2. Els criteris de correcció se centraran en els apartats següents: a. Identificació del tema 

del text i resum del contingut: posar un títol, fer-ne una síntesi… b. Comprensió del text: 

descripció i explicació de les parts temàtiques del text, estructura, idees secundàries, 

contextualització, finalitat… c. Anàlisi crítica de les tesis defensades per l’autor/a i opinió 

personal i argumentada, fent ús dels coneixements propis sobre el tema. d. Adequació, 

coherència i correcció gramatical, ortogràfica i lèxica, del text produït per Prova d’accés 

a la Universitat per als més grans de 25/45 anys l’alumne/a. 

 3. La puntuació de la prova de comentari (10 punts) s’atorgarà d’acord amb el detall 

següent: a. Identificació del tema del text (títol) i justificació de l’elecció del títol (1,5 

punts).  

b. Resum del contingut (2 punts).  

c. Estructura del text: idees principals i idees secundàries (1,5 punts).  

d. Preguntes d’aprofundiment relacionades amb els continguts del text (3 punts).  

e. Explicació i valoració crítica de les idees defensades per l’autor/a i opinió personal de 

l’alumne/a, a partir de la cultura de l’alumne/a i dels seus coneixements (2 punts). 

 4. Les deficiències possibles de l’alumne/a en l’ús escrit de la llengua es reflectiran en la 

puntuació de l’exercici a partir dels criteris següents:  
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a. Es descomptarà fins a 1 punt per errors que afectin la cohesió textual i la construcció 

d’oracions. 

 b. Es descomptaran fins a 0,5 punts per aspectes negatius que afectin la forma o 

presentació (cal·ligrafia, marges, ratlles per esborrar un escrit…) i l’expressió 

(barbarismes, vulgarismes…).  

c. Es descomptaran 0,1 punts per cada error ortogràfic, a partir de la segona falta, fins a 

1 punt. 

 L’aplicació d’aquests criteris admetrà un cert grau de flexibilitat en funció de la major o 

menor pertinència i de l’encert del text produït per l’alumne/a. 5. Coordinació M. Teresa  

 

 

3.- METODOLOGIA 

Es tracta d’ensenyar els alumnes a llegir i a interpretar un article en les diferents 

tipologies textuals, per tant seran unes classes totalment pràctiques i la teoria es 

deduirà a través de les produccions dels alumnes. Tot el que farem ho penjarem a 

l’EDMODO perquè els alumnes puguin tenir sempre a mà els apunts de la classe i ajudar 

aquells que no hi poden assistir amb regularitat. 

 

4.- BIBLIOGRAFIA 

 No hi ha un text únic per recomanar. Aquest és un petit recull del que podria ser una 

llista més àmplia. De fet, el que és realment important per a la preparació de la prova és 

practicar a partir de diferents textos, per aquest motiu hi pot haver moltes altres 

referències bibliogràfiques que poden resultar igualment vàlides.  

 

5.5 LITERATUA UNIVERSAL 

1.- CONTINGUTS  

Bloc 1. Mètodes d'aproximació als textos literaris  

1.1. La contextualització dels textos literaris: en la història general i les 

tendències literàries del moment   

1.2. Anàlisi, interpretació i comentari de text, Alguns conceptes útils per a 

l'anàlisi de les obres  
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1.3. La poesia. La concreció simbòlica. Fonaments de mètrica. Les principals 

figures retòriques. 

1.4. La narrativa. Les categories d’anàlisi de la narració: l'espai, els narradors, la 

temporalitat, els personatges 1.3. El teatre. Dramatúrgia i escenificació. El discurs i 

l'acció  

 

Bloc 2. Itineraris per la història de la literatura europea: seleccions de textos  

2.1. La tradició clàssica Homer, l’Odissea. [Selecció de fragment: episodi del Cíclop, llibre 

IX, versos 105-566, pàgines 147-165 de l’edició recomanada. 

 Sòfocles, Èdip rei. [Obra completa] 

 2.2. De l’Edat Mitjana a l'Edat Moderna Giovanni Bocaccio, El decameró. [Selecció de 

contes: 1. Primera jornada, 7a història: “Bergamino satiritza Cane della Scala”, 2. Segona 

jornada, 6a història: “La cabreta”, 3. Tercera jornada, 7a història “Tedaldo dels Eliei, una 

dona bígama i una allisada contra els frares”, 4. Quarta jornada, 1a història: “El sepulcre 

d'or”, 5. Quarta jornada, 9a història: “Un cor a trossos”, 6. Vuitena jornada, 9a història: 

“El cenacle dels desitjos”, 7. Desena jornada, 10a història: “Gualter i Griselda”. Traduïts i 

adaptats per Carme Arenas (vegeu les edicions recomanades)]. 

 Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. [Selecció de fragment de l’edició adaptada de Romi 

Porredon i Roger Cònsul. Cal llegir les pàgines 123 a 248 (els capítols 100 a 283 més el 

resum argumental que els segueix). Es tracta d’una edició adaptada de lectura fàcil i 

amb notes a peu de pàgina (vegeu les edicions recomanades)].  

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha [Selecció de fragment: capítols I-VIII]. 

William Shakespeare, Hamlet [Obra completa] 

 2.3. Del Romanticisme a l’Edat Contemporània  

- Charles Baudelaire, Les flors del mal [Selecció de poemes: 1. “Al lector”, 2. “L’albatros”, 

3. “Correspondències”, 4. “L’home i la mar”, 5. “Els gats”, 6. “Spleen”, LXXVIII (“Quan el 

cel baix...”), 7. “A una dona que passa”, 8. “L’ànima del vi”] 

-  Mary Shelley, Frankenstein [Obra completa]  

- Anna Akhmatova [Selecció de poemes: 1. "El cant de l'última trobada", 2. "Sota el vel 

fosc...", 3. "Qualsevol ho entendria..:” 4. "Dante", 5. “Tres coses l’abellien”, 6. 

"Inescrutable m'ets...", 7. "El darrer brindis", 8. "La dona de Lot", 9. "Rèquiem"]  

- Franz Kafka. La metamorfosi [Obra completa]  

2.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 
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 La prova se centrarà en preguntes concretes i comentaris directament referits a les 

lectures enumerades en el temari, al seu context històric i característiques principals, 

encara que també es valorarà la capacitat de relacionar les obres amb el seu context 

històric, per a la qual cosa es recomana l’ús de la bibliografia de consulta. Es tindrà en 

compte la destresa en el comentari de text. Es valorarà la bona redacció i el 

desenvolupament argumentat i coherent del discurs. Els continguts del bloc 1 del temari 

no s'avaluaran a partir de preguntes concretes, sinó en funció de la capacitat d'aplicar-

los en la resposta a les preguntes sobre les obres del bloc 2 (per exemple, la identificació 

dels aspectes formals del text o la capacitat de contextualitzar adequadament les obres 

del temari).  

L'examen constarà de preguntes concretes (de contextualització i definició de termes i 

conceptes vinculats a les lectures del bloc 2) i de preguntes d'argumentació (comentari 

de text o argumentació sobre aspectes concrets de les obres del temari). A l’hora de 

preparar la prova és molt important recordar que, per aprovar l’examen cal saber 

comentar un text literari, contextualitzant-lo i analitzant-ne tant els aspectes temàtics 

com formals. 

3.- METODOLOGIA 

Hem distribuït les deu lectures en el calendari per tal que els alumnes sàpiguen quin 

ritme cal dur. 

 ➢ Homer, L’Odissea. (del 8 al 17 d’octubre) 

 ➢ Sòfocles, Èdip rei (del 22 al 31 d’octubre)  

➢ Giovanni Bocaccio, El decameró.  (del 5 al 14 de novembre)  

➢ Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. (del 26 de novembre al 10 de desembre) 

➢ Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. (de l’12 de desembre al 19 de 

gener) 

➢William Shakespeare, Hamlet (del 14 al 23 de gener)  

➢ Charles Baudelaire, Les flors del mal  (del 28 gener a l’11 de febrer)  

➢ Mary Shelley, Frankenstein (del 13  al 20 de febrer)  

➢ Anna Akhmatova (de l’11  al 25 de març)  
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➢ Franz Kafka. La metamorfos (del 8 al 10  d’abril) 

A classe estudiam el context de cada obra i l’autor, així com tota la informació 

necessària per tal de fer-ne una lectura profitosa. Feim servir EDMODO per penjar-hi 

tota la informació de cada obra i el que feim a classe. 

Farem un examen cada dues obres, excepte al principi que en farem un de la primera 

lectura perquè els alumnes s’hi vagin acostumant. 

4.- BIBLIOGRAFIA  

2.1. Lectures del temari (Les edicions recomanades són les que es faran servir en cas que 

en l’examen apareguin fragments per comentar. Les versions adaptades es marquen 

amb un *) ---Homer, L'Odissea. Traducció de Joan Francesc Mira. Barcelona: Proa, 2011.  

-Sòfocles, Èdip rei. Trad. de Joan Castellanos. Barcelona: La Magrana, 1996.  

-* Giovanni Boccaccio. Deu del Decameró. Traducció i adaptació de Carme Arenas. 

Barcelona: Les Eines/Educaula, 2011. Qui en vulgui llegir la versió completa i no 

adaptada, traduïda per Francesc Vallverdú, pot acudir a l'edició de Barcelona: LaButxaca, 

edicions 62, 2002]. 

 -* Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Introducció de Josep Camps. Adaptació de Romi 

Porredon i Roger Cònul. Barcelona: Les Eines/Educaula, 2009. Qui vulgui llegir la versió 

completa i no adaptada pot accedir a l’edició a cura de Martí de Riquer (Barcelona: 

Ariel), 2000, o també a la versió en línia disponible  

- Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 2 volums. Edició de John Jay Allen. 

Madrid: Cátedra, 1992. 

- William Shakespeare, Hamlet. Trad. de Salvador Oliva. Barcelona: Vicens Vives. 

- Mary Shelley, Frankenstein. Trad. de Quim Monzó. Barcelona: La Magrana, 2004. [Es 

pot emprar també la traducció de Maria Antònia Oliver, Barcelona: Columna i Edicions 

de l’Eixample, 1992, o bé Barcelona: Vicens Vives, 2006]  

- Charles Baudelaire. Les flors del mal. Versió de Jordi Llovet a Barcelona: LaButxaca, 

2010. - Anna Akhmàtova. Poesia completa. Traducció de Jaume Creus. Barcelona: 

Edicions 1984, 2009 [També es poden emprar les traduccions de Maria Mercè Marçal, 

Versions d’Akhmàtova i Tsvetaieva. Barcelona: Proa, 2004]  

- Franz Kafka, La metamorfosi. Traducció de Jordi Llovet. Barcelona: Educaula, 2010. 

[També a Barcelona: LaButxaca, 2010].  
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6. CURSOS DE LLENGÜES 

6.1 Anglès 

5.4.-ANGLÈS. NIVELL 2. Elementary 

1. Objectius 

 

1. Comprendre globalment informació de textos orals i escrits en situacions de comunicació reals 

i sobre temes propers al món i interessos de les persones adultes. 

 2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i desenvolupar destreses 

comunicatives, dins i fora de l‘aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell d‘autonomia i 

correcció. 3. Llegir i comprendre de forma autònoma textos bàsics, a fi d‘extreure informació 

general i utilitzar la lectura com a font de plaer, d‘enriquiment personal i de coneixement d‘altres 

cultures. 

4. Escriure de forma eficaç textos amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb recursos 

adequats de cohesió i coherència.   

5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, 

estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita. 

6. Potenciar l‘ús dels recursos didàctics a l‘abast, sobretot de les TIC i d‘altres com ara 

diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i presentar la 

informació oral i escrita de forma autònoma. 

7. Adquirir seguretat i confiança amb relació a la capacitat d‘aprenentatge i l‘ús de la llengua 

estrangera. 

 

2. Continguts 

UNIT TOPIC/FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY READING/WRITING 

1 Greetings Introductions 

Personal Information 

Present Simple 

Present Cont. 

Greetings 

Numbers 0-1000 

The classroom 

Countries and 

nationalities 

Reading an advertisement for 

a language school 

Writing answers 

2 Personal Information 

Talking about jobs 

Talking about your 

Possessive adjectives 

A/An Plural nouns 

Jobs Numbers 

20-100 Days of the 

Reading advertisements for 

jobs 
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3. Criteris d’avaluació 

 

Quan els alumnes assisteixen a un mínim del 80% de les classes tenen dret a un certificat 

d‘assistència. També existeix la possibilitat de realitzar una prova a final de quadrimestre per 

obtenir també un certificat d‘aprofitament. 

4. Metodologia 

 

room This/That/These/Those week Completing sentences 

3 Talking about family 

Describing people 

Have got 

Countable/Uncountable 

Some/Any Saxon 

genitive 

The family Colours 

Parts of the body 

Reading an E-mail Writing a 

description of yourself 

4 Describing people 

 and things 

Word order There is/ 

There are How much/ 

How many 

Adjectives 

Pets 

Reading descriptions of 

famous people Writing a 

description of a famous 

person 

5 Talking about 

accommodation 

Expressing preferences 

Past Simple: affirmative 

Like + noun Like + verb + 

ing 

Rooms of the 

house Furniture 

Ordinal numbers 

1st – 12th 

Reading advertisements for 

houses Writing a description 

of your house 

6 Talking about routines 

Making suggestions 

Adverbs of frequency 

Present Simple: 

negative, questions 

The time 

Daily routines 

Meals 

Reading about someone‘s day 

Writing a description of your 

day 

7 Talking about ability 

and possibility 

Modal Verbs 

Prepositions of time 

Verbs 

Months of the 

year 

Places in the city 

Reading about a London 

department store 

 Writing about the things you 

do and places you go 

8 Talking about current 

activities and actions 

 

Comparatives/Superlati

ves 

Present Perfect Tenses 

Verbs 

Adjectives 

Reading about a popular 

sport. Writing a description of 

things people are doing 
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El nucli de treball de la llengua és l‘enfocament comunicatiu. L‘ensenyament i aprenentatge ha 

de ser l‘expressió i la comprensió de textos orals i escrits en situacions reals de comunicació. 

S’intentarà que tenguin seguretat en les seves possibilitats i valorin el seu propi i individual 

aprenentatge. El llibre de text és English`s File. Elementary i s‘ampliaran continguts amb altres 

materials. La professora donarà també fitxes per fer diferents activitats (diàlegs, vocabulari) i 

també emprarem recursos d‘internet i audiovisuals. 

 

5.5.- ANGLÈS. NIVELL 3. Pre-Intermediate. 

 

1. Objectius 

 

1. Comprendre globalment informació de textos orals i escrits en situacions de comunicació 
reals i sobre temes propers al món i interessos de les persones adultes. 
2. .Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i desenvolupar destreses 
comunicatives, dins i fora de l‘aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell d‘autonomia i 
correcció. 
3. Llegir i comprendre de forma autònoma textos bàsics, a fi d‘extreure informació general i 
utilitzar la lectura com a font de plaer, d‘enriquiment personal i de coneixement d‘altres cultures. 
4. Escriure de forma eficaç textos amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb 
recursos adequats de cohesió i coherència. 
5. 5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, 
estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita. 
6. Potenciar l‘ús dels recursos didàctics a l‘abast, sobretot de les TIC i d‘altres com ara 
diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i presentar la 
informació oral i escrita de forma autònoma. 
7. Adquirir seguretat i confiança amb relació a la capacitat d‘aprenentatge i l‘ús de la 
llengua estrangera. 
 

2.- Continguts 

 

UNIT TOPIC/FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY READING/WRITING 

1 Introductions and 

greetings Personal 

Information 

Like + noun Like + 

verb + ing 

A/An Some/Any 

There is/There are 

Jobs 

Prepositions of 

place 

Reading about a job 

Writing sentences 
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2 Talking about routines 

and current actions 

Giving directions 

Present Simple 

and Present 

Continuous. 

Contrast Present 

Simple/Present 

Continuous. 

Stative Verbs 

Free-time activities 

Parts of the body 

Directions 

Reading about free-time 

activities 

Writing a description of 

your free-time activities 

3 Talking about the past Past Simple: To be 

There was/There 

were 

Emotions 

Adjectives 

Reading about Victorian 

houses 

4 Talking about past 

events 

Past Simple Holiday activities 

Animals 

Reading about 

Cambridge 

Writing about things you 

did last week 

5 Making predictions 

Making plans 

Future: will and be 

going to. 

Present 

Continuous with 

future meaning 

Seasons and the 

weather 

Transport 

Reading an E-mail Writing 

your plans for tomorrow 

6 Ability Possibility 

Permission Obligation 

Prohibition Giving 

advice 

Modals: 

can/should/must 

Possessive forms 

Object pronouns 

Food and drink 

Technology 

Reading about a chef 

Writing health tips 

7 Talking about 

experiences 

Present Perfect 

Simple 

Sport Geographical 

features 

Reading about the Lake 

District Writing about a 

special place 

8 Comparing people and 

things 

Comparative and 

superlative 

adjectives Adverbs 

Fashion Verbs Reading about a fashion 

designer Writing about 

different 

things 
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3. Criteris d’avaluació 

 

Quan els alumnes assisteixen a un mínim del 80% de les classes tenen dret a un certificat 

d‘assistència,. També existeix la possibilitat de realitzar una prova a final de quadrimestre per 

obtenir també un certificat d’aprofitamen. 

4.-  Metodologia 

 

El nucli de treball de la llengua és l‘enfocament comunicatiu. L‘ensenyament i aprenentatge ha 

de ser l‘expressió i la comprensió de textos orals i escrits en situacions reals de comunicació. El 

llibre de text és English`s File Pre-Intermediate i s‘ampliaran continguts amb altres materials. La 

professora donarà també fitxes per fer diferents activitats (diàlegs, vocabulari) i també 

emprarem recursos d‘internet i audiovisuals. 

 

5.6.-ANGLÈS NIVELL C.Intermediate. 

1. Objectius 
 Comprende globalmente información de textos orals i escrits en situacions de comunicación 

reals i sobre temes propers al món i interessos de les persones adultes. 

1. Expressar-se oralmente en situacions de comunicació bàsiques i desenvolupar destresses 
comunicatives, dins i fora de l´aula, de forma eficaç, adecuadfa i amb un cert nivell d´autonomia i 
correcció. 
2. LLegir i comprendre de forma autònoma textos bàsics, a fi d´extreure información 
general i utilitzar la lectura com a font de plaer, d´enriquiment personal i de coneixements 
d´altres cultures. 
3. Escriure d foma ficaç textos amb finalitats diverses sobre diferentss temes amb recursos 
adequats de cohesión i coherència. 
4. Utilitzar de foma reflexiva i correcte els elements bàsics de la llengua (fonética, lèxic, 
estructures i funcions) en diversos contextos d comunicació oral i escrita. 
5. Adquirir seguretat i confiança amb relació a la capacitat d´aprenentatge i l ús de la 
llengua estrangera. 
 

 

 
4.-METODOLOGIA 
 

El nucli del treball de la llengua és l´enfocament comunicatiu. L´ensenyement i aprenentatge ha 

de ser l´expressió i la comprensió de textos orals i escrits en situacions reals de comunicació. 
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2.Continguts: 

 

TRIMESTRE GRAMATICA VOCABULARY PRACTICAL 

ENGLISH 

WRITING 

 

 

1r 

Phrasal Verbs: 

separable or not. 

Question fomation. 

Position of adverbs. 

Conditionals: zero, 

first and second. 

Future Time clauses. 

Future Perfect, Future 

Continuous. 

Usually, Used to, Be 

used to. 

Phrasal verbs. 

Music. 

The Media. 

Humour. 

Health and 

Medicine. 

Science and 

Computers. 

Adjectives and 

Prepositions. 

Hello and Good 

Bye. 

Checking and 

Apologizing 

Intereview. 

For or Against. 

 

 

 

2n 

 

Narrative Tenses: Past 

Perfect Continuous. 

Third Conditional. 

Must have, might 

have, could have. 

Adjective order. 

Wish + past simple / 

past perfect / would + 

infinitive. 

Have something 

done.Present Perfect 

or continuous. 

Cars and driving. 

Strong adjectives. 

History and 

Politics. 

Fashion. 

Men and women. 

Houses and 

decoration. 

Animals. 

Word Building. 

Words with more 

Could you do 

me a favour? 

Getting what 

you want. 

Finding your 

way. 

Indirect 

questions. 

 

A story 

An Informal 

letter/email. 

An opinión 

composition. 



98 
 

Quantifiers: all, any, 

every,… 

Relative Clauses 

 

than one 

meaning. 

 

3r 

Gerunds and 

Infinitives. 

Reporting verbs. 

Clauses of 

contrast:despite, 

although, etc. 

The passive. 

So / such….that. 

 

Crime and 

Punishment 

Reporting verbs. 

Compound verbs. 

British and 

American English. 

Abstract nouns. 

Going out. 

Complaints. 

Biographies 

 

 

 

TRIMESTRE GRAMATICA VOCABULARY PRACTICAL 

ENGLISH 

WRITING 

 

 

 

 

1r 

Word order in 

questions. 

Present Simple. 

Present Simple / 

Present Continuous. 

Past Simple: regular 

and irregular. 

Time sequence and 

connectors. 

Be going to. 

Present Continuous 

(Future) 

Present  Perfect (Yet, 

Describing 

People. 

Thins to wear. 

Holidays. 

Airports. 

 

Student Profile. 

Asking 

Questions. 

Bingo. 

Fake or real. 

 

Home, family, 

job, studies, 

free time. 

. 
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already, just) 

Present Perfect / Past 

Simple. 

Someting, Anything, 

nothing. 

 Comparative and 

Superlatives. 

Quantifiers: too, not 

enough. 

Will/won’t 

(predictions, offers, 

promises) 

Infinitive / Gerund. 

Have to. 

Should. 

1st Conditional 

Possessive Pronouns. 

Describing a 

town. 

Time expressions 

Modifiers: a bit, 

really. 

Get. 

Adverbs of 

manner. 

Find a partner. 

Make / Do. 

Spending time 

Diet and Life 

style. 

Describing a 

picture. 

Your last 

Holiday. 

Last weekend 

 2nd Conditional 

Present Perfect (for, 

since) 

Present Perfect / Past 

Simple. 

Passive. 

Used to. 

Might. 

So, neither, either 

Past Perfect. 

Questions without 

auxiliars. 

Animals. 

Phobias 

School Subjects. 

Sports 

Say / Tell 

Similarities. 

Expressing 

movement 

Reported 

Speech. 

 

Memories of 

School. 

New around 

the world. 
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3 CRITERIS D´AVALUACIÓ. 

 

Quan els alumnes assisteixen a un mínim del 80% de les classes tenen dret a un certificat 

d´assistència. També existeix la possibilitat de realitzar una prova final de quadrimestre 

per obtenir també un certificat d ´aprofitament. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

El nucli del treball de la llengua és l´enfocamrnt comunicatiu, l´ensenyement i 

aprenentatge ha d´esser l´expressió i la comprensió de textos orals  i escrits en situacions 

reals de comunicació. 

 

Anglès INTERMEDIATE PLUS 

TRIMESTRE GRAMATICA VOCABULARY PRACTICAL 

ENGLISH 

WRITING 

 

 

 

 

1r 

Question Form. 

Questions with 

prepositions. 

Subject questions. 

Adverbs of frequency. 

Present Perfect 

Simple. 

Past Simple and Past 

Continuous. 

Comparatives and 

Superlatives. 

Dynamic and Stative 

meanings. 

Present Simple and 

Present Continuous. 

Phrasal Verbs. 

Futur forms. 

Pronouns: anybody, 

Friendship. 

Meeting friends. 

Gradable and 

non-gradable 

adjectives. 

Time expressions. 

Adjectives: 

Synonyms. 

Family. 

Relationships. 

Describing 

caracters. 

 

 

Getting to know 

people. 

Exciting 

experiences. 

Sports. 

Injuries. 

Describing a city. 

Personal Photos. 

Family. 

Dating. 

Festivals. 

New Year. 

Party. 

 Giving advice 

about 

complaints or 

injuries. 

 

Emails. 

Story. 

Informal letter. 

Letters of 

thanks and 

apologies. 
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somebody. 

 

 

 

 

2n 

 

Countable ans 

uncountable nouns. 

Quantity expresions. 

Partitives. 

Prepositions of time. 

Modals of obligation 

and permission. 

Time expressions 

Passive. 

Modals of deduction. 

Past Perfect. 

Reported speech. 

Describing 

Food.Taste and 

texture. 

Time idioms. 

Adjectives 

describing 

celebrities. 

Crime. Headlines. 

Holidays. 

Travelling. 

Eating Habits. 

Childhood 

memories. 

Time-keeping. 

Work and jobs. 

News stories. 

Crime. 

Celebrities and 

Paparazzi. 

Describing 

Places. 

Men and 

Women. 

Books, flims and 

music 

Letter of 

complaint. 

Business letters. 

Information 

request letters. 

Essay. 

Describing a 

place. 

A film Review. 

 

 

 

3r 

Defining Relative 

Clauses. 

First Conditionals. 

Indirect Questions. 

Phrasal Verbs. 

Verb-noun 

collocations. 

Make and Let. 

2n and 3rd 

Conditionals. 

Advers of attitud and 

manner. 

Adjective order. Have 

something done. 

Childhood. 

Children and 

Parents. 

Bringing children 

up. 

Regrets. 

Age. 

Clothes. 

Phisical 

Descripction. 

Your childhood. 

Describing 

objects. 

On the phone. 

Discussing 

dilemmas. 

How I get 

dressed. 

Morning rutines. 

Talking about a 

TV programme. 

Describing 

yourself. 

Small Talk. 

Letter of advice. 

Story. 

Describing a 

folm character. 

Describing a 

person. 
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TRIMESTRE GRAMATICA VOCABULARY PRACTICAL 

ENGLISH 

WRITING 

1r Present Simple / Present 

Continuous. 

Past Simple. 

Have to. 

Articles. 

Present Perfect. 

Present Perfect / Past 

Simple. 

Will / Going to. 

1st Conditional. Past 

Perfect. 

Tag questions. 

Describing 

States. 

Greetings 

Types of 

houses. 

Nouns and 

adjectives. 

Numbers. 

Health and 

Fitness. 

Transport 

problems. 

Describing 

Food. 

Introductions and 

Personal 

Information. 

Expressions with 

get. 

Future 

arrengments. 

Renting 

Accommodation. 

Showing 

sympahty. 

Relationships. 

Booking a flriht. 

 

Accomodation 

Adverts. 

Wedding Plans. 

The last train 

(Sentence 

linkers) 

 1st and 2nd Conditionals. 

Uncountable/Countable. 

Used to / Didn’t use to. 

Phrasal verbs. 

The Passive. 

Modal verbs. 

Adjectives and Adverbs. 

Direct/Indirect Objects. 

Make/Do. 

Gerund / Infinitive. 

 

 

At the 

restaurant. 

Natural 

Disasters. 

Personality. 

 

Recognizing 

People. 

Giving examples: 

Such as / like. 

Checking into a 

hotel. 

Talking about 

changes. 

Making a 

complaint. 

Giving advice. 

 

A letter of 

complaint. 

Reporting 

information. 

Comparing 

Experiences. 

 

 Modal verbs 2. Family Discussing A job 
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For/Since. 

Relative Clauses. 

3rd Conditional. 

Indidrect Questions. 

Reported Speech. 

 

Relationships. 

Sport. 

Travelling. 

Personal 

Finance. 

At the bank. 

Possibilities. 

Giving news. 

Expressing 

Regret. 

Talking about 

priorities ans 

commintments. 

Invitations. 

Say/Tell 

 

application. 

A film Review. 

 

3.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

4.-  METODOLOGIA  PER EL GRUPS ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE I 

INTERMEDIATE PLUS: Es combinaran exercicis de gramàtica amb lectura, escriptura amb 

expressió i comprensió oral. En definitiva, es treballaran totes les destreses amb especial atenció 

als aspectes més comunicatius de la llengua, per la qual cosa es recorrerà amb freqüència als 

jocs i a totes aquelles activitat, incloent vídeo que estimulin la participació en forma de 

comunicació oral. En el cas de les classes de preparació pels nivells A1 i B2, es procurarà adaptar-

se a l’estructura del exàmens de convocatòries anteriors que l’EOI publica a la seu web, la qual 

cosa obligarà a donar més importància a la gramàtica i l’escriptura. 

5.-  BIBLIOGRAFIA 

English File: 

-Elementary 

-Pre-Intermediate 

-Intermediate 

Intermediate-Plus 
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6.2 Castellà per a estrangers 

NIVEL  A1 

1.- OBJETIVOS 

Comprender textos orales básicos. 

Expresarse oralmente. 

Comprender textos breves. 

Ser capaz de crear textos escritos de uso habitual (nota, aviso…). 

Utilizar la lengua castellana como instrumento para comunicarse en situaciones cotidianas. 

Emplear tanto los medios tradicionales como las nuevas tecnologías de la información para 

mejorar la propia competencia lingüística. 

 

2.- CONTENIDOS 

 Abecedario español. 

Saludos y presentaciones. 

Ser y estar 

La expresión del presente. Verbos ser y estar. 

Las profesiones. 

Los pronombres. 

Vocabulario del entorno cotidiano. 

Verbos regulares más usuales. 

Construcción sintáctica de la oración. 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Por la especial naturaleza de este tipo de estudios, no se realizarán exámenes como tal, aunque 

cada dos meses se realizarán pruebas escritas y orales para comprobar el aprovechamiento de 

las clases y, si se viera necesario, para introducir contenidos de revisión. 

4.- METODOLOGÍA 

 

En cada clase se introducirá un contenido gramatical. (Se explicará brevemente la teoría y a 

continuación se trabajará, primando las actividades orales (en parejas y en gran grupo). Al final 
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de cada clase, la profesora pondrá a disposición de los alumnos diferentes materiales (ejercicios, 

actividades, propuestas audiovisuales o de Internet) a fin de que aquellos puedan fijar los 

contenidos estudios y ampliarlos si así lo encuentran conveniente. 

5.- BIBLIOGRAFIA 

NIVEL A 2 

 

1.- OBJETIVOS 

-  Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 
(información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo).  
- Captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos y de textos 
informativos, instructivos, narrativos y descriptivos en presente, pasado y futuro.  
- Comprender y escribir textos breves y sencillos aplicando diferentes estrategias para 
conseguir la comprensión e interpretación de lo que necesita.  
- Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como 
anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprender textos sencillos en presente, 
pasado y futuro. 
- Producir intervenciones orales comprensibles, adecuadas y coherentes para cumplir las 
funciones básicas de comunicación y las relacionadas con sus intereses.  
- Utilizar el castellano como medio de comunicación y de expresión personal, tanto en 
clase como en situaciones cotidianas, presenciales o virtuales. 
- Adquirir herramientas para evaluar y mejorar el propio aprendizaje y el uso de la lengua.   
 

2.- CONTENIDOS 

  Gramaticales 
Los determinantes y pronombres (demostrativos, posesivos, interrogativos eindefinidos).  
El adjetivo y sus grados.  
Los adverbios de lugar. Marcadores temporales.  
Preposiciones.  
El verbo. Presente de indicativo regular e irregular. El pretérito perfecto compuesto e indefinido. 
El pretérito imperfecto. El futuro simple.  El imperativo. Perífrasis verbales.  
 
  Léxico-semánticos 
Expresiones para saludarse y despedirse. 
La familia. 
Adjetivos de descripción física y de carácter.  
La ropa. 
La casa y tipos de vivienda.  
La salud.  
El cuerpo humano. 
Ocio y aficiones: deportes, museos y conciertos, festivales, etc.  
Los medios de comunicación. 
La cocina: alimentos, útiles… 
Los medios de transporte. 
El turismo.  
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  Socioculturales 
La lengua española en el mundo.  
Costumbres sociales. 
Tradiciones culinarias.  
Fiestas y lugares de interés turístico.  
 
  Fonéticos y ortográficos 
Revisión de los fonemas: /K/, /θ/, /g/, /x/, /r/ y / r/̄. 
La diéresis. 
Revisión de los fonemas: /p/, /t/, /m/, /b/, /d/ y / n/. 
Signos de puntuación: la coma, el punto y los dos puntos.  
Reglas de acentuación.  
Las mayúsculas. 
La letra h. 
 
3.- CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

Por la especial naturaleza de este tipo de estudios, no se realizarán exámenes como tal, aunque 

cada dos meses se realizarán pruebas escritas y orales para comprobar el aprovechamiento de 

las clases y, si se viera necesario, para introducir contenidos de revisión. La asistencia a como 

mínimo un 80% de las clases dará derecho a la obtención de un certificado. 

4.- METODOLOGÍA 

En cada clase se introducirá un contenido gramatical, bien de revisión, bien de nueva 

adquisición. Se explicará brevemente la teoría y a continuación se trabajará, primero con 

ejercicios escritos, que se corregirán y se comentarán en gran grupo, y después con actividades 

orales (en parejas y en gran grupo). Al final de cada clase, la profesora pondrá a disposición de 

los alumnos diferentes materiales (ejercicios, actividades, propuestas audiovisuales o de 

Internet) a fin de que aquellos puedan fijar los contenidos estudios y ampliarlos si así lo 

encuentran conveniente. 

5.- BIBLIOGRAFIA  

Robles Ávila, Sara; Peláez Santamaría, Salvador; Esteba Ramos, Diana. Método 2 de español. 

Libro del profesor  A2. Ed. Anaya ELE. Madrid. ISBN: 978-84-678-3049-1 

Robles Ávila, Sara; Cárdenas Bernal, Francisca y Hierro Montosa, Antonio. Método 2 de español. 

Libro del alumno  A2. Ed. Anaya ELE. Madrid. ISBN: 978-84-678-3047-7 

Esteba Ramos, Diana; Peláez Santamaría, Salvador; Zayas López, Purificación. Método 2 de 

español. Cuaderno de ejercicios A2. Ed. Anaya ELE. Madrid. ISBN: 978-84-678-3052-1 
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6.3 Preparació proves de Català 

 

A1 

1. Objectius 

1.1.OBJECTIUS COMUNICATIUS 

* Unitat 0 : Domini.cat: 

- Comunicar a classe. 

- Distingir el català d’altres llengües. 

* Unitat 1 : Tot un món: 

- Saludar 

- Presentar-se i presentar terceres persones. 

- Intercanviar informació personal. 

- Distingir el registre formal de l’informal. 

* Unitat 2: Família, amics i coneguts: 

- Donar informació de terceres persones. 

- Identificar terceres persones pels vincles familiars. 

- Demanar i dir la professió. 

 - Dir com és de caràcter una persona. 

- Parlar de la família. 

*Unitat 3 : Per a tots els gustos: 

- Parlar dels gustos. 

- Expressar acord i desacord. 

- Parlar del que es fa al temps lliure. 

*Unitat 4: Les coses de cada dia: 

- Parlar de les activitats quotidianes 
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- Informar de l’hora, dels horaris i de la freqüència d’algunes activitats. 

- Parlar dels costums i hàbits saludables. 

* Unitat 5: Casa meva és casa vostra: 

- Dir on i amb qui viu algú. 

- Descriure un barri o una ciutat. 

- Localitzar els serveis d’un barri. 

- Fer comparacions. 

* Unitat 6:  Històries de vida: 

- Parlar de fets personals. 

- Parlar de fets de la història. 

- Narrar la vida de personatges destacats. 

- Explicar anècdotes  i reaccionar-hi 

*Unitat 7: Menjar-se el món: 

- Explicar els ingredients d’un plat. 

- Entendre i donar consells sobre dietes. 

- Expressar gustos i preferències sobre els menjars. 

- Entendre i produir intercanvis  lingüístics per comprar aliments. 

1.2. Gramàtica 

*Unitat 0: Domini .cat: 

- Alfabet. 

- Signes ortogràfics. 

*Unitat 1: Tot un món: 

- Articles personals i definits. 

- Pronoms forts: jo,tu, ell, ella, vostè. 

- Pronoms febles: em, et, es, en. 

- Interrogatius: com,qui, quants, quantes, quines, d’on, per què. 
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- Adjectius de nacionalitat: gènere 

- Numerals de l’1 al 100. 

- Preposicions: de, per. 

- Present d’indicatiu: ser, dir-se, tenir, parlar,estudiar. 

* Unitat 2: Família, amics i coneguts: 

- Possessius. 

- Demostratius: aquest/a, aquests/es. 

- Pronoms forts: nosaltres, vosaltres, ells/es,vostès. 

- Pronoms febles: ens, us, es. 

- Interrogatiu: de què. 

- Substantius i adjectius : gènere i nombre. 

- Present d’indicatiu: ser, dir-se, tenir, parlar,estudiar, treballar, fer i viure. 

- Preposicions: a ,en, de. 

- Connector: però. 

*Unitat 3 : Per a tots els gustos: 

- Quantificadors: molt, força, bastant, una mica, gaire, gens. 

- Pronoms d’objecte directe: m’, t’, li, ens, us, els. 

- Present d’indicatiu: agradar, suportar, odiar, encantar,escoltar,anar, sortir, llegir... 

- Connector: doncs. 

*Unitat 4: Les coses de cada dia: 

- Expressions temporals: abans/després de, havent dinat/sopat, sempre, mai, sovint... 

- Preposicions: a...de, des de ...., fins a, entre...i 

- Connector: perquè 

* Unitat 5: Casa meva és casa vostra: 

- Quantificadors ( massa, molt, bastant...) interrogatius (on, (a) quin). 

- Preposicions: a, en, amb. 
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- Present d’indicatiu: Haver-hi,ser,viure, estar-se,preferir. 

- Números ordinals 

- Estructures comparatives. 

- Expressions de lloc: situacionals. 

- Connectors: a més, també. 

* Unitat 6:  Històries de vida: 

- Pronoms febles: el, la, els, les, ho. 

- Pronoms febles: em, et, es, ens, us (davant i darrere del verb). 

- Interrogatiu: quan. 

- Numerals a partir del 100. 

- Expressions temporals: als 10 anys, al cap de l’any, fa tres mesos... 

- Present d’indicatiu: saber i conèixer. 

- Passat perifràstic d’indicatiu. 

- Imperfecte d’indicatiu: ser, tenir,haver-hi. 

- Connector: per això. 

*Unitat 7: Menjar-se el món: 

- Quantificadors: gens, cap. 

- Pronoms febles: el, la, els, les, en. 

- Perífrasi d’obligació en present d’indicatiu: haver de + infinitiu. 

- Forma impersonal: es pot, s’ha de + infinitiu. 

- Present d’indicatiu: preferir, estimar-se més, agradar (més), voler i poder. 

1.3. Lèxic  

*Unitat 0: Domini .cat: 

- Paraules en català. 

- Frases de classe 

*Unitat 1: Tot un món: 
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- Noms de països, nacionalitats i llengües. 

* Unitat 2: Família, amics i coneguts: 

- Noms de professions de parentesc. 

- Adjectius per descriure persones. 

*Unitat 3 : Per a tots els gustos: 

- Dies de la setmana, de les estacions. 

- Noms i verbs relacionats amb el món del lleure. 

- Verbs que indiquen gustos. 

- A mi, també; a mi, tampoc; a mi, sí; a mi, no; jo, també; jo, tampoc; jo, sí; jo, no. 

*Unitat 4: Les coses de cada dia: 

- Parts del dia. 

- Adjectius per descriure persones. 

- Verbs que indiquen activitats quotidianes. 

- Noms d’establiments. 

* Unitat 5: Casa meva és casa vostra: 

- Nom de les vies públiques. 

- Noms i adjectius per indicar característiques de barris, pobles i ciutats. 

* Unitat 6:  Històries de vida: 

- Verbs que indiquen experiències personals. 

- Noms i verbs que indiquen fets històrics. 

- Expressions per reaccionar: què dius ara?, que fort!, quina pena!, ostres!... 

*Unitat 7: Menjar-se el món: 

- Noms del plats, d’aliments i de mesures.  

- Adjectius per indicar qualitats dels menjars. 

- Noms de dietes especials. 
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1.4. Fonètica 

*Unitat 0: Domini .cat: 

- Les lletres i els sons de català. 

*Unitat 1: Tot un món: 

- Entonació de preguntes i respostes. 

- El verb dir-se. 

* Unitat 2: Família, amics i coneguts: 

- La grafia i el so ny. 

*Unitat 3 : Per a tots els gustos: 

- L’apostrofació del pronoms.  

- El verb llegir. 

*Unitat 4: Les coses de cada dia: 

- Els sons de la (g) i la (x). 

- Les terminacions del present d’indicatiu. 

* Unitat 5: Casa meva és casa vostra: 

- La vocal neutra. 

* Unitat 6:  Històries de vida: 

- Entonació d’expressions de sorpresa i tristesa. 

- El verb conèixer. 

*Unitat 7: Menjar-se el món: 

- Entonació de preguntes que comences amb que: Que tenim oli? 

- Entonació de preguntes que comences amb de + objecte directe: D’oli, en tenim? 

1.5. Cultura 

*Unitat 0: Domini .cat: 

- Imatges dels Països Catalans. 
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- El territori on es parla català. 

*Unitat 1: Tot un món: 

- Noms i cognoms. 

* Unitat 2: Família, amics i coneguts: 

- L’hereu i la pubilla. 

*Unitat 3 : Per a tots els gustos: 

- El temps lliure dels joves. 

*Unitat 4: Les coses de cada dia: 

- Els horaris dels catalans / illencs balears. 

* Unitat 5: Casa meva és casa vostra: 

- Barris de Palma. 

* Unitat 6:  Històries de vida: 

- Dones invisibles de la història de Catalunya i Balears. 

- Persones destacades en diferents àmbits. 

- Fets rellevants de la història de Catalunya. 

*Unitat 7: Menjar-se el món: 

- Arrossos tradicionals dels Països Catalans. 

- Plats típics de Mallorca. 

2. Metodología  

L’ensenyament ha d’està centrat en els aprenents. Està orientat a l’acció en què es 

desenvolupa una tasca. Les tasques tenen com a prioritat que l’alumne faci un ús 

semblant en la vida real. Aquest ús real de la llengua porta a l’alumne a utilitzar una o 

més habilitats i centre l’atenció en el significat, sense deixar de banda la forma, 

entenent-la en un sentit ambpli on s’inclouen els aspectes gramaticals, lèxics , fonètics i 

socioculturals. Les activitats promouen una comunicació real i significativa. L’ús de la 

llengua té un sentit. 

3. Criteris d’Avaluació  
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Per acreditar els coneixements del nivell A1 de la llengua catalana, es realitzen unes 

tasques al final de cada unitat on recullen els continguts treballats i el desenvolupament 

de la competència comunicativa que l’alumne ha anat assolint.  

4. Bibliografia 

Llibre de tex de l’alumne i d’exercicis.  A punt 1. Editorial  Abadia de Monserrat.  

Quadren de lectura progresiva. Nivell Bàsic. Edicions Castellnou 

 

A2 

1.OBJECTIUS 

2. Objectius específics 

2.1. Comprensió oral. L’examinand ha de poder: 

— Comprendre les expressions i el vocabulari més freqüents sobre temes d’interès personal, i 

frases relacionades amb àrees de prioritat immediata (per exemple, informació personal i 

familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació laboral), a condició que la parla sigui 

clara i lenta. 

— Comprendre el llenguatge oral estàndard articulat amb claredat i certa lentitud sobre els 

temes quotidians, de vegades fins i tot sense la presència de l’emissor, copsar-ne la idea principal 

i extreure’n informació bàsica. 

 — Segmentar el discurs en les unitats significatives (fonemes, morfemes, paraules, etc.). 

— Discriminar les diferents oposicions fonològiques: sord/sonor (per exemple, casar/caçar), 

obert/tancat (per exemple, d[e]u/d[Ə]u/d[ε]u), etc. — Destriar, entre els diversos sons, 

expressions o idees reconegudes, els que semblen rellevants, segons els seus coneixements 

gramaticals i segons els seus interessos, agrupar-los en unitats coherents i deixar de banda els 

sons i els renous no distintius o les paraules que semblen no aportar dades rellevants (per 

exemple, eh..., idò..., vull dir..., meam...). 

— Activar tota la informació que té de l’interlocutor o del tema que es tracta per preparar la 

comprensió del discurs. 

— Comprendre la idea global de missatges i avisos curts, clars i senzills. — Identificar 

generalment el tema d’una discussió si es duu a terme lentament i s’articula amb claredat. 

— Comprendre indicacions senzilles sobre com anar, per exemple, d’un punt a un altre, a peu o 

amb transport públic. 
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— Identificar la idea principal de les notícies emeses per televisió sobre esdeveniments, 

accidents, etc., si el comentari s’acompanya d’imatges. — Identificar el moment en què es canvia 

de tema en els titulars de les notícies televisives i fer-se una idea del contingut principal de la 

notícia. 

— Utilitzar una idea del significat general de textos i enunciats curts que tracten de temes 

quotidians concrets, per deduir, a partir del context, el sentit probable de paraules 

desconegudes. 

2.2. Comprensió escrita. L’examinand ha de poder: 

— Llegir (també en veu alta) i comprendre textos curts i senzills, en llengua estàndard, si 

contenen vocabulari freqüent i quotidià relacionat amb el seu entorn més immediat, i extreure’n 

el sentit general. 

— Extreure i reproduir paraules i expressions clau o frases curtes de textos curts que formen 

part de la competència i l’experiència limitades de l’examinand. 

— Reconèixer que una paraula nova té relació amb una paraula coneguda (per exemple, 

moure/moviment). 

— Passar per alt paraules noves que no són importants per entendre el text. 

— Comprendre els principals tipus de cartes i faxos d’ús habitual (cartes personals senzilles i 

breus, sol·licituds d’informació, comandes, confirmacions, missatges electrònics, etc.) sobre 

temes corrents. 

— Trobar informació específica i previsible en documents senzills d’ús quotidià, com prospectes, 

menús, anuncis, inventaris i horaris. 

— Trobar una informació específica en una llista i aïllar la informació cercada (per exemple, a les 

Pàgines grogues per trobar un servei o un proveïdor). 

— Comprendre els rètols i els cartells habituals de llocs públics (carrers, restaurants, estacions de 

tren, lloc de feina, etc.), com ara adreces, instruccions i senyals de perill, anuncis publicitaris 

relacionats amb allotjaments, establiments hotelers i viatges. 

— Identificar informació específica d’escrits senzills, com ara cartes, opuscles, articles curts de 

diari que descriguin fets (un butlletí meteorològic, per exemple), fulls informatius senzills, 

horòscops, llistes de preus, ofertes de feina, etc. 

— Seguir instruccions d’ús d’aparells d’ús corrent, com ara un telèfon públic, receptes de cuina 

senzilles, etc. 

— Comprendre reglaments, per exemple de seguretat, que estiguin redactats de manera 

senzilla. 

— Utilitzar una idea del significat general de textos i enunciats curts que tracten de temes 

quotidians concrets, per deduir, a partir del context, el sentit probable de paraules 

desconegudes. 
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2.3. Expressió oral i escrita 

L’examinand ha de poder elaborar textos senzills i breus de caràcter oral i escrit sobre temes 

familiars o d’interès personal, amb els recursos propis d’un parlant novell, expressions senzilles i 

lligades amb un nombre limitat de connectors. Ha d’activar diferents competències 

comunicatives: 

a) Competència pragmàtica 

Competència funcional 

L’examinand ha de poder emprar diferents tipus de text, que li serviran per definir l’ús funcional 

dels textos escrits i orals: 

— Descripció. Ha de poder descriure, de manera molt senzilla, breu i lineal, objectes, persones i 

llocs propers (la família, les seves condicions de vida, el seu bagatge educatiu i la feina). 

— Narració. Ha de poder expressar oralment i per escrit de manera molt senzilla, breu i lineal, 

què ha passat o què passa al seu voltant. 

— Argumentació. Ha de poder elaborar textos escrits i orals molt breus i senzills sobre temes 

d’interès personal per defensar una proposició, usant marcadors bàsics com ara perquè (per 

exemple, Estic enfadat perquè els nins es porten malament). 

— Explicació. Ha de poder escriure textos molt breus i senzills i parlar sobre temes d’interès 

general però pròxims al seu camp d’interès personal, amb una estructura lògica i lineal, amb 

l’únic objectiu de mostrar, sense haver d’aportar justificacions. 

— Instruccions. Ha de poder elaborar textos orals i escrits molt breus i senzills en segona 

persona (de vegades, per manca de recursos, pot recórrer a l’infinitiu), sobre temes relacionats 

amb el seu entorn més immediat. 

L’examinand ha de dominar diferents gèneres textuals: 
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Escrits 

— Documents personals: llistes de la compra, postals, notes breus (per recordar coses a fer, per 

anunciar un esdeveniment, etc.), felicitacions (de Nadal, d’aniversari, etc.), targetes personals, 

SMS, cartes i missatges electrònics personals breus (de presentació, agraïment, excusa, etc.), 

invitacions (per a una festa, etc.). 

— Documents produïts en qualitat de ciutadà: formularis que han de contenir dades personals, 

xecs. 

— Documents professionals i comercials: pressupost, comanda, albarà, factura, rebut. 

 

Orals 

— Missatges a un contestador automàtic, transaccions comercials bàsiques i senzilles, conversa 

cara a cara sobre temes d’interès personal, conversa telefònica sobre temes de caire personal 

per cobrir necessitats bàsiques i quotidianes. 

L’examinand ha d’analitzar, de manera intuïtiva, els elements de la situació de comunicació 

(emissor, receptor, propòsit, etc.) i, segons aquests elements, ha de poder utilitzar 

adequadament les funcions lingüístiques:                                                                                               — 

Socialitzar. Ha de poder saludar i acomiadar-se, interessar-se per algú i donar resposta a mostres 

d’interès. Ha de poder presentar-se (identificar-se), demanar permís, agrair, felicitar, demanar 

per algú i demanar disculpes. Ha de poder iniciar i tancar un contacte epistolar. 

— Informar. Ha de poder: demanar i donar informació sobre fets o esdeveniments; verificar 

informacions (expressar que coneix o ignora un fet, expressar que un fet és cert o fals, expressar 

que recorda o no alguna cosa); preguntar sobre propòsits, intencions o desitjos i expressar-ne 

(ha de poder preguntar sobre la intenció o la voluntat de fer alguna cosa i expressar-la, renunciar 

a fer alguna cosa, preguntar sobre el desig de fer alguna cosa i expressar-lo, expressar el desig de 

no fer alguna cosa, prometre fer alguna cosa). Ha de poder comparar, demanar identificació i 

identificar persones i coses. Ha de poder fer prediccions, verificar informacions (demanar si se 

sap alguna cosa, demanar confirmació sobre la veracitat d’un fet, preguntar sobre el grau de 

seguretat d’un fet, comprovar si es recorda alguna cosa, expressar que un fet és cert o fals, 

expressar el grau de seguretat sobre un fet). Ha de poder evocar (oferir una cosa a algú, oferir-se 

a fer alguna cosa, amenaçar de fer o de no fer alguna cosa). Ha de poder formular hipòtesis 

simples sobre un fet.                                                                                          

— Expressar-se. Ha de poder expressar sentiments, estats d’ànim i actituds (satisfacció, grat, 

admiració, estima, alegria, gratitud...). Ha de poder interessar-se per l’estat d’ànim o de salut 

d’algú; expressar sensacions físiques i percepcions sensorials (fred o calor, son, dolor, olor, gust, 

gana o set...). Ha de poder expressar un desig, sentiments, estats d’ànim i actituds (felicitat, 

interès, preferència, sorpresa, curiositat, preocupació, mal humor, avorriment, temor, 

insatisfacció, desgrat, tristesa, conformitat, disconformitat...). Ha de poder expressar el desig i el 

rebuig de fer alguna cosa. 
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— Valorar. Ha de poder donar opinions, expressar dubte, expressar un fet com a fàcil o difícil, 

demanar i donar opinions. Ha de poder donar credibilitat. Ha de poder expressar escepticisme. 

Ha de poder expressar un fet com a aparent o versemblant. Ha de poder expressar un fet com a 

possible o impossible. Ha de poder expressar un fet com a probable o improbable. Ha de poder 

expressar un fet com a necessari o innecessari. Ha de poder expressar un fet com a obligatori o 

no obligatori. Ha de poder expressar un fet com a prohibit. Ha de poder expressar un fet com a 

conseqüència lògica d’un altre. 

— Suggerir, dirigir i persuadir. Ha de poder demanar ajut, demanar un favor i donar o demanar 

una autorització. Ha de poder concertar una cita, demanar consells, proposar una actuació, fer 

un encàrrec, donar instruccions. Ha de poder expressar la necessitat de fer alguna cosa, poder 

animar a fer alguna cosa i poder fer reclamacions. 

— Estructurar el discurs. Ha de poder exemplificar, precisar, explicar-se. Ha de poder enumerar i 

ordenar les parts d’un discurs (enumerar dins una explicació, anunciar l’inici, marcar el final...). 

Ha de poder expressar acord o desacord amb un enunciat. En l’àmbit oral, específicament, ha de 

poder demanar la paraula, confirmar el seguiment d’un discurs, vacil·lar, dubtar. Ha de poder 

demanar traducció, demanar aclariments sobre una realització lingüística (demanar o dir com es 

pronuncia...). Ha de poder demanar modulacions de la veu (demanar a l’interlocutor que parli 

més clarament, que apugi o abaixi el to de veu...). Ha de poder demanar una repetició. Ha de 

poder demanar aclariments sobre un enunciat o sobre la intenció del parlant. Ha de poder 

mostrar interès pel contingut d’un enunciat. Ha de poder demanar i donar la paraula. Ha de 

poder emfasitzar l’acte d’afirmar alguna cosa. Ha de poder expressar acord o desacord amb un 

enunciat. Ha de poder fer callar. 

 

Competència discursiva 

 

Adequació Ha de poder: 

— Distribuir i organitzar bé el text escrit en l’espai (del paper), de manera que pugui escriure un 

text molt senzill usant les convencions més bàsiques d’organització textual. 

— Fer-se entendre oralment amb una fluïdesa relativa, amb expressions molt breus, encara que 

les pauses, els falsos inicis i les reformulacions siguin evidents. 

— Trobar la manera de comunicar les idees principals que vol transmetre explotant alguns dels 

recursos disponibles i limitant el missatge a allò que recorda o als mitjans d’expressió que trobi 

per expressar-se. 

— Definir les característiques d’alguna cosa concreta, el nom de la qual no recorda. 

— Expressar el sentit d’una paraula donant el significat d’una altra paraula (per exemple, un 

cotxe de passatgers en lloc d’un autobús). 
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— Utilitzar una paraula senzilla que signifiqui alguna cosa semblant al concepte que vol 

transmetre i demanar la paraula corresponent. 

— Recórrer a les comparacions per referir-se a una persona, a un animal o a un objecte (per 

exemple, És com un...). 

 

Coherència. Ha de poder: 

— Seleccionar la informació i mesurar-ne la quantitat i la qualitat. Tanmateix, ha de poder tenir 

la necessitat de repetir mots i idees, i recórrer a incisos explicatius. 

— Dotar el text d’una estructura lògica per tal que no hi hagi incoherències. 

— Seleccionar, ordenar i agrupar les idees per tal que hi hagi una progressió temàtica. 

Cohesió.Ha de poder: 

— Elaborar un text oral o escrit prou clar i coherent, perquè domina un nombre limitat, però 

suficient, d’articulacions gramaticals: usar els connectors més freqüents per enllaçar frases 

senzilles a fi d’explicar una història o descriure alguna cosa sota la forma d’una llista senzilla 

d’elements (i, però, perquè); relacionar temporalment les idees que vol expressar (ús adequat 

dels temps verbals i del mode); usar els mecanismes bàsics de referència (elements anafòrics i 

díctics); delimitar les oracions del text a través del punt i recórrer a la coma per als usos més 

habituals. 

—Construir oracions d’estructura simple (juxtaposicions i coordinacions repetitives). 

 

b) Competència sociolingüística 

 

L’examinand ha de ser conscient de la variació lingüística i dels diferents nivells de formalitat, i 

tenir el coneixement i les habilitats bàsiques per tractar la dimensió social de la llengua; ha de 

poder parlar i escriure en un registre neutre (estàndard) o semiformal (pot introduir algun 

col·loquialisme); tractar el seu destinatari de tu; referir-se a una tercera persona amb els 

tractaments d’ell o, per exemple, d’en Jaume o el senyor Pons; establir contactes socials 

elementals utilitzant les fórmules de cortesia més senzilles i quotidianes relatives a salutacions 

(hola, bon dia), comiats (adéu, fins demà), presentacions (som en...), peticions, agraïments i 

excuses (per favor, gràcies, em sap greu...). 

 

c) Competència lingüística Ha de poder: 

— Tenir un repertori lèxic elemental relatiu a diferents àmbits de la seva vida quotidiana que li 

ha de permetre afrontar situacions quotidianes de contingut previsible. En l’expressió oral, 
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específicament, en utilitzar una paraula inadequada del seu repertori, ha de poder aclarir què 

vol dir mitjançant la gesticulació. 

— Fer servir estructures formades per oracions bàsiques amb expressions, grups de poques 

paraules i fórmules memoritzades per tal de comunicar una informació limitada en situacions 

senzilles i quotidianes. 

— Tenir un coneixement limitat de la manera com s’organitzen les relacions semàntiques: ha de 

poder relacionar, amb moltes limitacions, les paraules amb el context (connotació) i establir 

algunes relacions semàntiques bàsiques entre diferents paraules a través dels recursos de 

sinonímia i antonímia.                                                                                — Escriure amb una correcció 

ortogràfica limitada. En l’expressió oral, la pronunciació i la prosòdia encara presenten traces de 

la seva llengua d’origen, tot i que aquestes traces no han de dificultar la comprensió del 

missatge. 

 

d) Interacció oral L’examinand ha de poder: 

— Intercanviar informació amb un interlocutor la majoria de vegades que usa la llengua, i ho ha 

de poder fer, gairebé sempre, a través de textos col·loquials. 

— Mantenir intercanvis socials molt breus encara que, en general, no els entengui prou per 

mantenir o dirigir ell mateix una conversa. 

— Interactuar amb facilitat raonable en situacions ben estructurades i en converses curtes a 

condició que l’interlocutor l’ajudi si fa falta. 

— Generalment, comprendre el discurs d’un parlant nadiu (i intercanviar-hi informació si 

l’interlocutor l’ajuda) sobre un tema familiar clarament articulat i en un registre estàndard o 

col·loquial (sempre que no sigui excessivament marcat amb expressions o termes d’ús restringit), 

a condició de poder demanar de tant en tant que li repeteixin o reformulin el que li diuen. 

— Reconèixer generalment el tema d’una discussió si es desenvolupa d’una manera lenta i clara. 

— Discutir sobre qüestions d’interès immediat (què es pot fer a la nit o durant el cap de 

setmana; sobre l’organització d’una trobada i els preparatius que cal fer...). 

— Dir el que pensa de les coses quan li ho demanen directament en una reunió formal a 

condició de poder fer repetir els punts importants si és necessari. 

— En general, seguir els canvis de tema en discussions formals relacionades amb la seva 

especialitat si s’articulen clarament i amb lentitud. 

— Intercanviar informacions pertinents i donar la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li 

pregunta directament, a condició que rebi alguna ajuda per formular-la i que pugui fer repetir els 

punts importants si cal. 

— Fer front a situacions corrents de la vida quotidiana, com els desplaçaments, els allotjaments, 

els àpats i les compres. 
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— Obtenir en una oficina de turisme tota la informació que necessita a condició que aquesta 

informació sigui senzilla i no especialitzada. 

— Demanar i proporcionar béns i serveis d’ús quotidià. 

— Obtenir informació senzilla sobre viatges, utilitzar els transports públics (autobusos, trens i 

taxis), demanar i donar explicacions per arribar a un lloc i comprar bitllets. 

— Formular preguntes i efectuar transaccions senzilles en botigues, oficines de correus, entitats 

bancàries, etc. 

— Demanar i donar informació a propòsit de quantitats, números, preus... 

— Encarregar un àpat. 

— Comunicar-se en el marc d’una tasca senzilla i rutinària que exigeixi un intercanvi d’informació 

simple i directe. 

— Demanar i proporcionar informació sobre temes senzills de caire personal o familiar sense 

gaire esforç. 

— Formular i respondre preguntes sobre hàbits i activitats diàries, i sobre el que es fa a la feina i 

en el temps lliure. 

— Donar i seguir directrius i instruccions simples com, per exemple, de quina manera anar a 

algun lloc. 

— Demanar i donar adreces amb l’ajuda d’un mapa o d’un plànol. 

— Respondre i reaccionar davant preguntes, i comunicar idees i informació sobre temes familiars 

o personals a condició que pugui demanar, de tant en tant, que li aclareixin el que s’ha dit i que 

l’ajudin a expressar el que vol dir. 

— Emprar tècniques molt senzilles per començar, mantenir i acabar una conversa breu. 

— Reclamar l’atenció de l’interlocutor. 

— Indicar que no comprèn el que es diu. 

— Demanar d’una manera molt senzilla que li repeteixin el que s’ha dit quan no ho ha comprès. 

— Demanar l’aclariment de paraules clau que no ha entès utilitzant expressions prefixades. 

3. Avaluació 

Per acreditar el nivell A2 de llengua catalana s’ha de superar una prova que consta de quatre 

àrees: comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral i interacció. 

Cadascuna d’aquestes àrees és eliminatòria. Per obtenir el certificat del nivell A2, la suma de la 

puntuació obtinguda a les quatre àrees ha de ser com a mínim de 50 punts. 
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La finalitat de la prova és avaluar si l’examinand és capaç de comunicar-se en situacions senzilles 

que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat immediata 

(informacions personals, familiars i laborals bàsiques). 

 

2.- CONTINGUTS 

Sabers i comportaments socioculturals Per poder comunicar-se amb garanties mínimes d’èxit, la 

persona que opta al certificat de nivell A2 ha de tenir coneixements bàsics dels referents i dels 

comportaments socioculturals més rellevants dels territoris de parla catalana: 

Condicions de vida i organització social: 

— Identificació personal: nom i dos llinatges, transmissió de noms i llinatges, noms i llinatges 

catalans més freqüents, documents oficials d’identificació (DNI, llibre de família, passaport, NIE). 

 — La unitat familiar: tipus de família (família monoparental, família de dues o tres generacions), 

vincles que uneixen les parelles (matrimoni civil o eclesiàstic, parelles de fet), concepte de 

família política (sogres, gendres i nores, cunyats). 

 — Calendari: dies festius, períodes més habituals de vacances, horaris dels establiments 

comercials, ritmes quotidians, salutacions segons el moment del dia. 

— Plats típics i begudes: horaris dels àpats; la dieta mediterrània; convencions socials 

relacionades amb l’organització dels menús, dels aliments que s’associen a cada plat i de l’ordre 

de consum dels aliments; tipus de plats segons la manera de cuinar (cuit, a la planxa, bullit, 

rostit); condiments que s’utilitzen en la cuina tradicional de les Illes Balears (oli d’oliva, all, 

julivert); paper del vi, el cafè [et al.] begudes que acompanyen els àpats; els plats típics de les 

Illes Balears; convencions socials i comportament a l’hora de menjar; conceptes de tapa, 

aperitiu, ració. 

— Feina: horaris, classificació dels individus segons la seva situació en relació amb el mercat 

laboral (actiu, aturat, jubilat); concepte de funcionari. 

— Hàbits de consum: tipus d’establiments comercials i maneres de comprar- hi (botiga 

tradicional, gran superfície, mercat), productes bàsics, preus i modalitats de pagament, tipus 

d’envasos (pot, paquet, capsa, bossa), conceptes de fer la compra i anar de compres, concepte 

de rebaixes, unitats i mesures de compra, èpoques de l’any en què augmenta el consum (Nadal, 

setembre). 

— Festes, cerimònies i celebracions: principals festes populars. Relacions interpersonals: 

— Relacions sentimentals, familiars i d’amistat: concepte d’amic i conegut; convencions socials 

entre amics i familiars segons l’edat, el sexe i la relació establerta; concepte de quedar amb 

amics; usos socials de la besada o l’abraçada entre familiars, amics i coneguts; convencions i 

comportaments relacionats amb les mostres d’afecte en públic. 

— Relacions entre classes socials i generacions: normes de cortesia amb persones grans, 

convencions entre persones del mateix sexe i del sexe contrari.— Relacions amb els companys de 
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feina: activitats que normalment es comparteixen amb els companys de feina, convencions i 

normes de cortesia relacionades amb els superiors jeràrquics i amb els subordinats. — Relacions 

en l’àmbit educatiu: conceptes d’alumne i de professor assumits per la societat, convencions i 

normes de cortesia entre professor i alumne segons l’etapa formativa. 

3.- METODOLOGIA 

Treballem a partir d’estructures comunicatives contextualitzades en àmbits de la realitat 

quotidiana. Aquestes estructures es practiquen mitjançant activitats variades on l’alumnat hi 

participa de manera activa. 

El material que utilitzem facilita aquesta participació. Llibre de text: “Nou nivell bàsic 1. Curs de 

llengua catalana. Formació persones adultes”. Nivell A2. Castellnou Edicions. Barcelona, 2017. 

Aquest llibre s’adapta als continguts del currículum, a l’enfocament comunicatiu de la llengua i a 

les necessitats dels alumnes. Hem cregut convenient utilitzar un llibre de text perquè els sigui 

més fàcil als alumnes seguir el contingut del curs, ja que hi ha persones que, per motius laborals 

o de torns de feina, no poden assistir al 100% de classes. 

Noves tecnologies: Treballarem també amb el Programa d’ensenyament de la llengua catalana 

(PELC) que trobarem a internet i permet un autoaprenentatge i una ampliació dels continguts i 

pràctiques treballades a classe. 

5.- BIBLIOGRAFIA 

Llibre de text: “Nou nivell bàsic 1. Curs de llengua catalana. Formació persones adultes”. Nivell 

A2. Castellnou Edicions. Barcelona, 2017. 

“Quaderns de lectura progressiva”. Nivell Bàsic 1, 2, 3. Castellnou Edicions 

 Reforç de Català Oral. “On és l’Ona?”. Edicions Àrtic 

“Veus 2” Publicacions Abadia de Montserrat  

 

NIVELL B 1 

1. Objectius didàctics 

1.1. Comprensió oral 

— Comprendre les idees principals i fins i tot algun detall específic d’un discurs breu (per 

exemple, un butlletí meteorològic) o d’una certa durada sobre temes de la vida quotidiana, 

sempre que l’articulació sigui clara, l’accent familiar i el llenguatge neutre, no excessivament 

marcat per dialectalismes. 

— Comprendre la intenció i el propòsit comunicatiu del parlant. 
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— Seguir converses transaccionals cara a cara (tràmits administratius senzills, canvis i 

devolucions, sol·licitud de serveis específics, queixes) en establiments comercials i hotelers, 

agències de viatges, de lloguer, etc. 

— Comprendre, a grans trets, exposicions curtes o conferències i prendre’n apunts, sempre que 

s’hi tractin temes del seu interès, a condició que el discurs s’articuli amb claredat, que estigui 

ben estructurat i que el registre sigui estàndard (per exemple, anuncis emesos per megafonia en 

aeroports, estacions de tren, centres comercials, etc.). 

— Comprendre informacions tècniques senzilles. 

— Comprendre la idea principal de molts programes de ràdio i televisió sobre assumptes actuals 

i d’interès personal o professional (butlletins informatius radiofònics, programes que tracten 

temes d’interès personal com, per exemple, entrevistes, conferències breus i telenotícies). 

— Identificar paraules desconegudes amb l’ajuda del context sobre temes relatius a la seva 

especialitat i als seus interessos. 

— Extrapolar del context el significat d’algunes paraules desconegudes i deduir el significat de la 

frase a condició que el tema en qüestió sigui familiar. 

— Recordar paraules, frases i idees durant uns segons per poder reinterpretar-les més endavant. 

1.2 Comprensió escrit 

— Extreure el sentit general d’un text. 

— Llegir, amb un nivell de comprensió satisfactori, textos sobre temes relacionats amb la seva 

especialitat i els seus interessos, sempre que el llenguatge sigui quotidià i estàndard. 

— Comparar fragments curts d’informació procedents de diverses fonts i resumir-los per a altres 

persones. 

— Respondre a qüestionaris amb respostes tancades i obertes. 

— Parafrasejar fragments escrits curts de manera senzilla utilitzant les paraules i l’ordre del text 

original. 

— Comprendre els textos amb diferents tipologies textuals. 

1.3 Domini pràctic del sistema lingüístic 

L’examinand ha de poder demostrar que té un domini del sistema lingüístic suficient per poder 

assolir els objectius esmentats. 

1.4 Expressió oral i escrita 

L’examinand ha de poder elaborar textos senzills i breus de caràcter oral i escrit sobre temes 

familiars o d’interès personal; ha de poder demostrar un ús suficient d’estructures organitzatives 

i dels mecanismes de cohesió, i ha de saber adequar-se, gairebé sempre, a les circumstàncies 
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que envolten els textos escrits i orals i usar, en conseqüència, un registre col·loquial o estàndard. 

Per això, ha d’activar diferents competències comunicatives. 

2.- CONTINGUTS 

1. FONÈTICA I ORTOGRAFIA 

Els sons vocàlics àtons: la vocal neutra i la o àtona. 

La síl·laba. Separació de síl·labes. 

Apostrofació: articles i preposició de. 

Accentuació i dièresi. 

Els dígrafs: ll, l·l, ny. 

L’ortografia de la h. 

L’ortografia de la essa sorda i la essa sonora. 

L’ortografia dels sons palatals (j, g, tj, tg, x, ix, tx, ig). 

L’ortografia de les lletres b/v, m/n. Les lletres p/t/k i b/d/g a final de paraula. 

2. MORFOSENTIAXI 

Els demostratius i els possessius. 

La morfologia del substantiu i de l’adjectiu. Gènere i nombre. 

Els numerals cardinals i ordinals. 

La morfologia del verb. Els morfemes indicadors de nombre, persona, temps i mode. 

La conjugació verbal regular. Els verbs irregulars més freqüents. 

L’oració. El sintagma nominal i el sintagma verbal. L’oració composta. 

Els adverbis. 

Les preposicions simples d’ús més freqüent: a, en, amb, de, per. 

Els connectors. Coordinació i subordinació. 

Els pronoms febles. La substitució pronominal d’un element. 

Els signes de puntuació: usos. 

3. LÈXIC 

La derivació i la composició. 

Els barbarismes més freqüents. 
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4.TIPOLOGIA TEXTUAL 

La descripció. 

La narració. 

Instruccions. 

Argumentació. 

Explicació. 

Escriptura creativa. 

3.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Per acreditar el nivell B1 de llengua catalana s’ha de superar una prova que consta de cinc àrees: 

comprensió oral, comprensió lectora, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita i 

expressió oral i interacció. Cadascuna d’aquestes àrees és eliminatòria. Per obtenir el certificat 

del nivell B1, la suma de la puntuació obtinguda a les cinc àrees ha de ser, com a mínim, de 50 

punts. 

4.-METODOLOGIA 

    Treballarem les diferents habilitats (entendre, parlar, llegir i escriure) des d’una perspectiva 

pràctica i anirem millorant-les amb exercicis semblants als que surten als exàmens que convoca  

la Direcció General de Política Lingüística. A la plataforma EDMODO penjarem materials 

complementaris i de suport de la matèria 

Avaluació 

Per acreditar el nivell B1 de llengua catalana s’ha de superar una prova que consta de cinc àrees: 

comprensió oral, comprensió lectora, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita i 

expressió oral i interacció. Cadascuna d’aquestes àrees és eliminatòria. Per obtenir el certificat 

del nivell B1, la suma de la puntuació obtinguda a les cinc àrees ha de ser, com a mínim, de 50 

punts. 

5.- BIBLIOGRAFIA 

Llibre de text: Ortografia catalana. Editorial Castellnou. El llibre serà per al Nivell B1 ja que 

s’adapta als continguts del currículum, a l’enfocament comunicatiu de la llengua i a les 

necessitats dels alumnes. Hem cregut convenient utilitzar un llibre de text perquè els sigui més 

fàcil als alumnes seguir el contingut del curs, ja que hi ha persones que, per motius laborals o de 

torns de feina, no poden assistir al 100% de classes. 
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NIVELL B2 

 

1.- OBJECTIUS 

1.1. Comprensió oral.  

— Comprendre una intervenció d’una certa durada i unes línies argumentals complexes a 

condició que el tema sigui bastant familiar i que l’estructura de l’exposició tengui uns marcadors 

explícits. 

— Comprendre el llenguatge oral estàndard o col·loquial, cara a cara o vehiculat a través de 

mitjans de comunicació (per exemple, una retransmissió esportiva), tant si es tracta de converses 

com de discursos sobre temes familiars i no familiars relacionats amb la vida personal, social, 

acadèmica o professional. Només un soroll molt fort de fons, una estructura inadequada del 

discurs o la utilització d’expressions idiomàtiques molt col·loquials poden influir en la seva 

capacitat de comprendre. 

— Comprendre i destriar les idees principals de les secundàries d’una intervenció lingüísticament 

complexa, sobre temes concrets o abstractes, incloses les discussions tècniques de la seva 

especialitat. 

— Discriminar la informació rellevant de la que és irrellevant. 

— Seguir converses informals i formals (exposició i confrontació d’opinions o punts de vista, 

experiències...) 

— Seguir converses transaccionals cara a cara (manteniment de béns de consum adquirits, 

lloguer de béns immobles, reclamació d’indemnitzacions..) 

— Comprendre les idees principals, l’estructura i els canvis de tema de discursos monogestionats 

(conferències, discursos, ponències i altres tipus d’exposicions acadèmiques i professionals 

complexes) tant pel que fa al fons com a la forma, a condició que el tema sigui familiar i que la 

presentació sigui senzilla i estigui estructurada d’una manera clara. 

— Comprendre material enregistrat en registre estàndard (o, en tot cas, en un registre no 

excessivament marcat per girs col·loquials) que pot aparèixer en la vida social, professional o 

acadèmica, i reconèixer-hi el punt de vista i l’actitud del parlant així com el contingut informatiu 

del text.                                             — Comprendre la major part dels noticiaris, documentals, 

entrevistes en directe, programes d’entreteniment, obres de teatre a la televisió i la majoria de 

les pel·lícules.                                                                                                              — Retenir en la 

memòria a llarg termini les informacions més rellevants del discurs (tema i dades bàsiques). 

                                                                                                                         

1.2. Comprensió lectora 
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— Comprendre un text amb un alt grau d’autonomia, adaptar l’estil i la velocitat de lectura 

(també si llegeix en veu alta) a diferents textos i objectius, i utilitzar les referències convenients 

de manera selectiva. Ha de posseir un vocabulari de lectura ampli i actiu, però pot tenir alguna 

dificultat de comprensió amb les expressions poc freqüents. 

— Comprendre articles i informes sobre temes contemporanis en què els autors adopten i 

defensen un determinat punt de vista. 

— Comprendre prosa literària contemporània i poesia senzilla, sempre que pugui tornar a llegir 

les parts que no li han quedat clares. 

— Resumir extractes de notícies, entrevistes o documentals que contenguin opinions, arguments 

i discussions. 

— Passar per alt paraules noves que no són importants per entendre el text. 

— Respondre a qüestionaris formals i informals amb respostes obertes. 

— Relacionar semànticament les diferents parts de l’oració. 

— Comprendre correspondència (cartes, faxos, missatges electrònics, etc.) relacionada amb la 

seva especialitat o amb la seva feina i copsar-ne la informació essencial. 

— Localitzar, mitjançant una lectura ràpida, els detalls importants de textos llargs si no són 

excessivament complexos (guia de viatge, butlletí oficial, enciclopèdia, manual d’instruccions, 

etc.). 

— Identificar ràpidament el contingut i la importància d’una notícia, d’un article o d’un 

reportatge sobre temes varis a fi de decidir si val la pena fer-ne una lectura més aprofundida. 

— Comprendre ressenyes de pel·lícules, llibres, obres teatrals i treballs acadèmics. 

— Comprendre instruccions llargues sobre qualsevol procediment relacionat amb el seu camp 

d’especialitat o amb la vida quotidiana (receptes de cuina, per exemple), incloent-hi detalls sobre 

condicions i advertiments, sempre que pugui tornar a llegir els fragments que no li han quedat 

clars. 

— Comprendre gairebé qualsevol instrucció pública (normes, prescripcions, prohibicions, 

restriccions, etc.). 

— Llegir atentament per captar les idees principals d’un text i comprovar que l’ha comprès 

utilitzant els indicis contextuals (per exemple, un anunci publicitari darrere el qual s’amaguen 

sobreentesos de tipus cultural, amb un ús irònic o humorístic; acudits sense implicacions 

socioculturals; tires còmiques sobre temes coneguts, etc.) 

— Retenir en la memòria a llarg termini les informacions més rellevants del text (tema i dades 

bàsiques). 

 

1.3. Domini pràctic del sistema lingüístic 
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L’examinand ha de poder demostrar tenir un domini del sistema lingüístic suficient per poder 

assolir els objectius esmentats. 

1.4. Expressió escrita i oral 

L’examinand ha de poder escriure textos clars sobre una àmplia gamma de temes relatius als 

seus interessos o al seu camp de coneixement, demostrar que controla a bastament les 

estructures organitzatives i els mecanismes de cohesió (fins i tot ha de poder destacar els 

aspectes que considera més importants), i ha de poder adequar-se a les circumstàncies que 

envolten l’escrit i usar, en conseqüència, diferents registres. Ha de poder expressar-se oralment 

amb claredat, fluïdesa i espontaneïtat sense gaire esforç, sobre temes personals o de la seva 

especialitat. Si s’adona que alguna expressió pot provocar ambigüitats, gairebé sempre ha de ser 

prou hàbil per rectificar-la. 

2.- CONTINGUTS 

1. FONÈTICA I ORTOGRAFIA 

Els sons vocàlics àtons: la vocal neutra i la o àtona. 

La síl·laba. Separació de síl·labes. 

Apostrofació: articles i preposició de. 

Accentuació i dièresi. 

Els dígrafs: ll, l·l, ny. 

L’ortografia de la h. 

L’ortografia de la essa sorda i la essa sonora. 

L’ortografia dels sons palatals (j, g, tj, tg, x, ix, tx, ig). 

L’ortografia de les lletres b/v, m/n. Les lletres p/t/k i b/d/g a final de paraula. 

2. MORFOSENTIAXI 

Els demostratius i els possessius. 

La morfologia del substantiu i de l’adjectiu. Gènere i nombre. 

Els numerals cardinals i ordinals. 

La morfologia del verb. Els morfemes indicadors de nombre, persona, temps i mode. 

La conjugació verbal regular. Els verbs irregulars més freqüents. 

L’oració. El sintagma nominal i el sintagma verbal. L’oració composta. 

Els adverbis. 

Les preposicions simples d’ús més freqüent: a, en, amb, de, per. 
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Els connectors. Coordinació i subordinació. 

Els pronoms febles. La substitució pronominal d’un element. 

Els signes de puntuació: usos. 

3. LÈXIC 

La derivació i la composició. 

Els barbarismes més freqüents. 

4.TIPOLOGIA TEXTUAL 

La descripció. 

La narració. 

Instruccions. 

Argumentació. 

Explicació. 

Escriptura creativa. 

3.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 Per acreditar el nivell B2 de llengua catalana s’ha de superar una prova que consta de cinc àrees: 

comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita i 

expressió oral i interacció. Cadascuna d’aquestes àrees és eliminatòria. Per obtenir el certificat 

del nivell B2, la suma de la puntuació obtinguda a les cinc àrees ha de ser, com a mínim, de 50 

punts. 

4.METODOLOGIA 

    Treballarem les diferents habilitats (entendre, parlar, llegir i escriure) des d’una perspectiva 

pràctica i anirem millorant-les amb exercicis semblants als que surten als exàmens que convoca 

l’Institut d’Estudis Baleàrics. A la plataforma EDMODO penjarem materials complementaris i de 

suport de la matèria 

5.- BIBLIOGRAFIA 

Llibre de text: Català Intermedi  Nivell B2. Editorial Castellnou. El llibre serà per al Nivell B2 ja 

que s’adapta als continguts del currículum, a l’enfocament comunicatiu de la llengua i a les 

necessitats dels alumnes. Hem cregut convenient utilitzar un llibre de text perquè els sigui més 

fàcil als alumnes seguir el contingut del curs, ja que hi ha persones que, per motius laborals o de 

torns de feina, no poden assistir al 100% de classes. 
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NIVELL C1-C2 

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS 

1- Comprendre des de textos orals i escrits senzills fins als més complexos sense arribar als 
registres especialitzats. 

2- Expressar-se oralment  i per escrit amb adequació, coherència, cohesió i correcció en 
totes les situacions habituals i mitjanament formals. 

3- Aproximació  a la realitat sociocultural de les Illes Balears i de la resta de territoris de 
parla catalana. 

 

2.- CONTINGUTS     

A partir de la tipologia textual treballarem l’expressió oral i l’escrita, així com el lèxic. A més 

treballarem la morfosintaxi i l’ortografia necessàries per tal d’assolir un bon domini oral i escrit 

de la llengua que s’ha d’emprar en situacions quotidianes i mitjanament formals. 

Ambdós llibres es divideixen en tres bocs. En el cas de C1 aquests són: Bloc 1: Comunicació, Bloc 

2: Estudi de la llengua i Bloc 3: Història; i en el cas de C2 : Bloc 1: Comunicació escrita, Bloc 2: 

Comunicació oral, Bloc 3: Estudi de la llengua i un Annex. 

3.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

4.- METODOLOGIA 

    Treballarem les diferents habilitats (entendre, parlar, llegir i escriure) des d’una perspectiva 

pràctica i anirem millorant-les amb exercicis semblants als que surten als exàmens que convoca 

la direcció general de política lingüística. El llibre de text que farem servir és  C1. Nivell de 

suficiència. Curs de llengua catalana. Castellnou Edicions. (Nova edició revisada/IEC 2016) i C2 

Nivell superior. Curs de llengua catalana. (Nova edició revisada/IEC). Consideram que és un llibre 

molt adequat perquè ja està fet tenint en compte el marc comú de referència per a l’avaluació 

de llengües modernes del Consell d’Europa. 

Penjarem les classes a EDMODO perquè els alumnes puguin repassar a casa o bé posar-se al dia 

si no hi han pogut assistir. 

5.- BIBLIOGRAFIA 

- ABELLÓ, X. [et al.]. Fem-ho fàcil. Català per a adults. Suficiència 1, 2, 3. Barcelona: Barcanova, 

2011. 

-  ALABADÍ IGUAL, J. [et al.]. Proves. D’ací i d’allà. Nivell C1. València: Tabarca, 2011.  

- BADIA, J. [et al.]. Curs de llengua catalana. Nivell C. Barcelona: Castellnou Edicions, 1994.  
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- Català per a persones adultes 1, 2 i 3. Barcelona: Castellnou, 1998. 

 - 1.000 exercicis per al nivell C. Barcelona: Castellnou, 2000.  

- Català sense distàncies 1, 2 i 3. Curs d’autoaprenentatge. Barcelona: Pòrtic, 1999.  

- CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Català multimèdia. Nivells B i C. Barcelona: 

Codi 7, 1998.  

- COMELLES, S.[et al.]. Català per a adults. Nivell C. Vic: Eumo, 1991.  

- Au idò! Illes Balears. Català per a adults. Nivell C1. Barcelona: Barcanova, 2011. 

- De hui en avant. Valencià per a adults. Grau mitjà. Barcelona: Barcanova, 2011.  

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA; CONSORCI 

PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA; INSTITUT RAMON LLULL.  Parla.cat. [Consulta: octubre 

2016].  

- ESTEBAN, J.; TIÓ, J. Llengua catalana. Nivell de suficiència. Català per a adults 1 i 2. Vic: L’Àlber, 

1999. ESTEBAN, J; AMADO, C.; CARRETÉ, M. Català suficiència C1. Barcelona: Teide, 2012.  

 

 


