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A. INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta programació didàctica es basa en el RD 1629/2006, de 29 de desembre, en el que es 
fixen els aspectes bàsics del Currículum (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig); en l’esborrany del 
annex al decret del Desenvolupament Curricular dels Ensenyaments de Règim Especial de les 
Illes Balears, en les “Instruccions d’Organització i funcionament de les Escoles Oficials 
d’Idiomes de les Illes Balears per al curs 2017-18” i en les “Instruccions i calendari per a la 
preparació de les proves unificades per a l’alumnat oficial i lliure de les Escoles Oficials 
d’Idiomes de les Illes Balears per al curs 2017-18 de la Direcció General de Planificació, 
Infraestructures Educatives i Recursos Humans de la Conselleria d´Educació, Cultura i 
Universitats”.   
 
 
 

1. MARC METODOLÒGIC 
 
El marc metodològic dels ensenyaments dels Nivells Bàsic, Intermedi i Avançat té com a punt 
de partida un model de llengua enfocada cap a  l’acció.  
L’ús de la llengua ha de tenir en compte les ESTRATÈGIES que utilitzen els aprenents per 
activar les diferents competències que conté la COMPETÈNCIA COMUNICATIVA. 
Aquestes estratègies serviran per dur a terme activitats que comporten la recepció i producció 
de textos que tracten de temes concrets els quals permeten el desenvolupament de tasques 
lligades a determinades situacions. 
 
L’aprenentatge de l’italià es contempla des d’un enfocament comunicatiu i pràctic. 
 
El progrés en la competència comunicativa comporta el desenvolupament de: 
 
 
1.1. COMPETÈNCIES GENERALS 
 
a. coneixements declaratius (coneixement de la cultura del país on es parla la llengua italiana) 
 
b. Habilitats i saber fer (habilitats de la vida quotidiana, socials, etc.) 
 
c. Actituds i motivacions cap a l’aprenentatge de la llengua italiana. 
 
d. Saber aprendre (la consciència lingüística i comunicativa i les habilitats fonètiques generals, 
es a dir, la sensibilitat cap a la llengua, la capacitat de pronunciació, les habilitats per a l’estudi i 
la capacitat d’adaptar-se a una nova experiència, entre d’altres) 
 
 
 
 
1.2. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES 
 
a. Competències lingüístiques: el coneixement dels recursos formals i la capacitat d’utilitzar-los 
(competència gramatical, lèxica, fonològica, ortogràfica, semàntica, etc.) 
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b. Competències sociolingüístiques: el coneixement de la dimensió social de l’ús de la llengua 
(normes de cortesia, formes de tractament, expressions populars, accents i registre, etc.) 
 
c. Competències pragmàtiques: el coneixement dels principis d’organització textual (dirigir i 
estructurar el discurs, coherència i cohesió, etc.) 
 
Les COMPETÈNCIES s’activen a través d’activitats comunicatives en les quals s’integren les 
destreses de  comprensió, expressió, interacció i mediació. 
 
L’aprenentatge de l’italià es contempla des d’un enfocament comunicatiu i pràctic amb 
l’objectiu de desenvolupar TASQUES de complexitat progressiva. 

 
 

2. PAPER DE L’APRENENT I PAPER DEL PROFESSOR 
 
L’enfocament cap a l’acció implica que l’alumnat desenvolupi gradualment l’aprenentatge 
autònom, basat en el principi que els aprenents han de prendre màxima responsabilitat en el 
seu propi procés d’aprenentatge, la qual cosa implica fer servir totes les estratègies i mitjans  - 
tant dins com fora de l’aula-; consolidar la pràctica de classe mitjançant activitats i recursos al 
seu abast per tal d’assolir els objectius i continguts del curs; promoure l’autoavaluació dels 
alumnes.  
El professor es impulsor i monitor del procés d’aprenentatge: informarà els alumnes sobre els 
objectius i continguts del curs i els invitarà  a prendre part activa en el seu aprenentatge  
mitjançant l’ús d’estratègies i eines d’estudi i la participació a l’avaluació/autoavaluació 
sistemàtica al llarg del curs. 
El professor desenvoluparà tots els continguts de la programació didàctica en relació amb el 
objectius de cada nivell, proposant  activitats de complementació i consolidació. 
 
 

3. ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE AUTÒNOM 
 

Les estratègies es poden definir com línies d’acció organitzada per a dur a terme una tasca. Per 
al desenvolupament del seu aprenentatge es recomana que els  alumnes tinguin en compte: 
 
a) Planificació d’un pla de treball personal (diari, setmanal, quinzenal, etc.) i d’un treball en 

parelles/en equip. 
)Localització i ús efectiu de recursos personals (llibre de text, diccionaris personals, apunts, 

etc.), dels disponibles tant en el centre escolar com fora (biblioteques, aula de recursos i 
aula multimèdia). Identificació de les estratègies bàsiques per a l’aprenentatge del 
vocabulari, la gramàtica i la utilització ràpida i freqüent de la llengua italiana. 

c) Ús d’estratègies compensatòries (parafrasejar, emprar mímica, etc.), afectives (tenir 
confiança en un mateix davant l’error, arriscar-se a realitzar una tasca, etc.) i socials 
(treballar amb companys, intercanvis amb parlants natius, entre d’altres) amb la finalitat 
d’afavorir l’aprenentatge. 

d) Ús d’estratègies de memòria (crear relacions mentals, mapes semàntics, etc.), cognitives 
(analitzar, raonar, deduir, etc.) i meta cognitives (fixar-se objectius, relacionar els nous 
coneixements amb els ja coneguts) per desenvolupar les tècniques d’estudi i de treball. 
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e) Ús d’estratègies transferides d’altres aprenentatges (adequació al registre, tipus i 
intencionalitat del text; planificació dels intercanvis atenent a la situació de comunicació; 
identificació de buits d’informació i predicció de les intencions de l’interlocutor, etc.) 

f) Participació en situacions de comunicació a través de les noves tecnologies de la 
informació i comunicació (missatges de mòbil, xat o correus electrònics).  

g) Detecció dels errors més freqüents, anàlisi de les causes i la seva acceptació com un 
element necessari en el procés d’aprenentatge. Reflexionar sobre les dificultats que 
sorgeixen en el procés d’aprenentatge, amb la finalitat de superar-les.  

h) Identificació del resultat positiu que s’ha obtingut en la utilització d’una estratègia i 
continuïtat en el seu l’ús. 

 
 

4. Activitats culturals 
 
Es proposaran novel·les d’autors italians adequades al nivell. 
 
Al llarg del curs, els professors proposaran texts d’actualitat orals i/o escrits adequats al nivell. 
 
Els alumnes seran invitats a participar en activitats temàtiques (teatre, cine, literatura, música, 
gastronomia, ...) 
 
 

5. Calendari de reunions de departament 
 
Els professors del departament disposaran d’una hora setmanal per poder reunir-se, al marge 
de les convocatòries extraordinàries que el cap de departament pugui convocar.  
En aquestes reunions els membres del departament desenvoluparan les funcions descrites a 
l’apartat 3.1 de les Instruccions d’organització i funcionament per al curs 2017.18, com ara:  
 

1. Organitzar y elaborar la programació y la memòria final del curs. 
 

2. .Unificar criteris relacionats amb la programació i determinar els nivells mínims 
exigibles per a cada curs. 

 
3. Preparar conjuntament exercicis, proves objectives, pautes de correcció, 

documents d’observació... 

 

4. Preparar les proves d’anivellament. 

 

5. Avaluar el desenvolupament de la programació (almenys   
   dues vegades per trimestre) i reflexionar sobre els   
   resultats de l’avaluació/autoavaluació dels  
   docents/aprenents, establint les mesures correctores   
   convenients. 
 
6.Tractar qualsevol tema d’interès del departament que pugui sorgir al llarg del 
curs. 
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NIVELL BÀSIC (A2) 
 
 
1. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL BÀSIC 

 
El MECR defineix aquest nivell de la següent manera:  
El Nivell A2 (usuari bàsic) reflecteix el nivell a qual fa referència l’especificació de nivell bàsic 
en els documents del Consell d’Europa.  
El nivell bàsic té com a finalitat principal utilitzar l'idioma de manera suficient, oral com i 
escrita per poder comprendre i produir textos breus que versin sobre aspectes bàsics i 
concrets de TEMES GENERALS i situacions de la vida quotidiana i que facin referència a l’àmbit 
personal i públic.  
S’haurà de COMPRENDRE el sentit general, la informació essencial i els detalls rellevants de 
textos breus autèntics (o de característiques similars). 
S’hauran de PRODUIR textos coherents, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les 
convencions d’ortografia i puntuació i els elements formals de l’italià de tipus morfosintàctic, 
lèxic i fonètic apropiats al nivell. 
S’hauran de reconèixer i utilitzar els REGISTRES formal i informal adaptats a aquest nivell, i es 
farà servir la llengua estàndard com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana 
i per cobrir les necessitats més immediates dels usuaris de la llengua. 
 Cal remarcar la necessitat per part de l’aprenent de l’ADQUISICIÓ progressiva d’un LÈXIC 

d’ús freqüent i de les ESTRUCTURES bàsiques adients als textos utilitzats. 
S’hauran de desenvolupar ESTRATÈGIES de treball personal i d’aprenentatge autònom. 
 
 
 
 2. CONTINGUTS TEMÀTICS DEL NIVELL BÀSIC  
 
a) Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits 
personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de 
naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència, 
formació i estudis, professió o ocupació, família,   gustos  i  preferències,  aparença  física,      
trets         més  
 característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències personals).  
 
 b) Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa 

instal·lacions i útils de la llar, reparacions), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, la ciutat, 
el camp), regió i país. 

 
 c) Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball 

(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de 
treball, obligacions familiars i laborals).  

 
 d) Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats 

intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els 
instruments musicals.  
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 e) Viatges: transport privat i públic. Bitllets, preus i horaris. El tràfic.  Vacances: tipus 
d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns.  

 
 f) Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions, 

contactes per correu.  
 
 g) Salut: parts del cos, sensacions físiques, dolences més comunes i freqüents. 
  
 h) Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, 

colors), preus, moneda, bancs, restaurants, bars.  
 
i) Educació i treball: Estudis, ocupacions i oficis; Currículum Vitae. 
   
 j) Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes.  
  
 l) Medi ambient: cura dels animals. 
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NIVELL BÀSIC 1  
 
 
1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC 1 

 
1.1. Comprensió Lectora 
 

a) Comprendre indicacions bàsiques per omplir fitxes i impresos. 
b) Comprendre informacions, instruccions i indicacions bàsiques, breus i usuals, que es 

troben en anuncis públics, rètols i cartells, carrers, botigues, restaurants, mitjans de 
transport o en altres serveis i llocs públics. 

c) Comprendre notes o missatges senzills i anuncis públics que incloguin formes gramaticals 
simples i que utilitzin un lèxic d’ús freqüent. La informació, instruccions i indicacions 
estaran relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 

d) Comprendre la informació essencial inclosa a la correspondència personal senzilla i que 
contengui formes gramaticals simples i vocabulari freqüent, com ara faxos, postals, 
correus electrònics i missatges de textos, entre d’altres. Aquests assumptes tractaran 
sobre la vida quotidiana. 

e) Comprendre la correspondència formal breu sobre qüestions pràctiques properes a 
l’experiència de l’alumnat i a la vida quotidiana; com ara la reserva de l’habitació d’un 
hotel o la informació sobre un curs d’idiomes a l’estranger, o la concessió d’una beca.  

f) Fer-se una idea clara del contingut general i localitzar la INFORMACIÓ ESPECÍFICA senzilla 
inclosa en el material informatiu comú i d’ús quotidià, com ara menús, plànols, horaris, 
directoris, opuscles, guies telefòniques i pàgines web que presentin una estructura clara i 
tractin temes familiars de l’entorn dels aprenents. 

g) Reconèixer el tema i comprendre el sentit general i la INFORMACIÓ ESPECÍFICA senzilla en 
articles de caràcter general, entrevistes breus, d’estructura simple i clara, que incloguin 
formes gramaticals senzilles i un repertori lèxic d’ús molt freqüent i que es refereixin a 
temes habituals. 

 
 

   1.2.Comprensió Auditiva 
 

a) Comprendre el sentit general i la informació essencial d’allò que es diu en conversacions 
breus i molt senzilles en les quals l’alumnat participa, sempre que es puguin demanar 
aclariments o repeticions. Aquestes conversacions versaran principalment sobre l’àmbit 
personal i els assumptes quotidians o d’immediata rellevància pel que fa als interessos 
de l’alumnat. 

b) Comprendre la informació essencial del que es diu directament en transaccions i 
gestions bàsiques cara a cara; per exemple: registrar-se en un hotel, fer compres o 
inscriure’s en un curs sempre que es tractin temes de la vida quotidiana. 

c) Identificar el tema i comprendre la INFORMACIÓ ESPECÍFICA  molt senzilla de textos 
breus que tractin sobre temes quotidians relacionats amb el coneixements que l’alumne 
té del món, sempre que s’emetin amb claredat. 
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1.3. Expressió Oral 
 

a) Parlar breument d’un mateix i dels aspectes més rellevants de la pròpia experiència, com 
ara activitats habituals, el que plau o desplau el que és essencial sobre vivències 
(experiències) personals i esdeveniments presents, passats i futurs. 

 
b) Prendre part de manera molt bàsica en transaccions i gestions senzilles relacionades amb 

temes d’informació personal, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com en la 
comunicació essencial sobre bens i serveis quotidians, com ara restaurants o transports, 
entre d’altres. 

 
c) Participar de forma molt senzilla en entrevistes, per exemple de treball, i poder respondre 

a preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals. 
d) Participar en converses breus i molt bàsiques en les quals s’estableix contacte social i 

s’intercanvia informació, com ara salutacions i comiats; agraïments i disculpes; invitacions 
i respostes; demostracions d’interès per l’estat dels altres i altres conversacions sobre 
aspectes personals, assumptes quotidians o d’immediata necessitat, en les quals 
s’expressen opinions i sentiments molt senzills, sempre i quan es compti amb la 
cooperació dels interlocutors. En aquestes situacions s’espera que els alumnes reaccionin 
de forma adient a les intervencions dels altres. 

 
 

 
 

1.4. Expressió Escrita 
 
a) Omplir formularis, qüestionaris o fitxes que requereixin dades personals, com ara 

informació sobre qualificacions laborals, interessos i coneixements, entre d’altres. 
b) Escriure notes i anuncis i prendre notes de missatges senzills amb informació, instruccions 

i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 
c) Escriure correspondència personal molt senzilla com ara cartes, faxos o correus 

electrònics, per mostrar agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o d’alguna persona 
de l’entorn familiar, així com parlar de les condicions de vida, del treball, dels amics o de 
les diversions. 

d) Fer descripcions molt senzilles de persones, vivències personals (el que ens plau o 
desplau) plans i projectes futurs. 

e) Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per sol·licitar un servei o demanar 
informació. 

f) Donar instruccions molt senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara les 
indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altres. 

g) Narrar de forma mot breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències 
personals del passat. 

 S’utilitzaran de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics. 
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2. CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC 1 

 
 2.1. Continguts Lèxics 
 

Els continguts lèxics corresponen a les diferents àrees temàtiques i als objectius del nivell.  
 
    2.2. Continguts Morfosintàctics 

  
1. L’ORACIÓ SIMPLE 
1.1. Tipus d’oració 
1.1.1. Oració declarativa 
1.1.2. Oració interrogativa 
1.1.3. Oració exclamativa 
 
1.2. Elements constitutius de l’oració i la seva posició 
1.2.1. Posició de Subj., OD, OI, CR, Atr., CC i Verb. 
1.2.2. La negació 
1.2.3. Pro formes 
 
1.3. Fenòmens de concordança 
1.3.1. Subjecte – Verb 
1.3.2. Subjecte – Atributs 
1.3.3. OD (clítics 3ªp.) – Verb  
 
2. L’ORACIÓ COMPOSTA 
2.1. Expressió de relacions lògiques 
2.1.1. Conjunció: e 
2.1.2. Disjunció: o, oppure 
2.1.3. Oposició: ma, però 
2.1.4. Concessió: anche se 
2.1.5. Comparació: come 
2.1.6. Condició: se 
2.1.7. Causa: perché 
2.1.8. Finalitat: per 
2.1.9. Relacions Temporals 
2.1.9.1. Simultaneïtat: quando, mentre 
2.1.9.2. Anterioritat: dopo che+indicatiu 
2.1.9.3. Posterioritat: prima di +inf. 
 
3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Nucli 
3.1.1 Substantiu 
3.1.1.1. Classes: comuns (comptables i incomptables) i propis. 
3.1.1.2. Gènere: amb oposició (-o/-a, -e/-a) i sense oposició (-e) 
3.1.1.3. Nombre: amb oposició (-o/-i, -a/-e, -e/-i) i sense oposició (-o; acabats amb vocal 
tònica; monosil·làbics) 
3.1.1.4. Grau: positiu absolut 
3.1.2. Pronoms 
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3.1.2.1. Personals: tònics (subjecte) i àtons directes i indirectes. Formes independents, NO 
combinades.  
3.1.2.2. Possessius  
3.1.2.3. Reflexius àtons 
3.1.2.4. Demostratius: gènere i nombre; proximitat i llunyania (questo/quello) 
3.1.2.5. Indefinits: variables en gènere i nombre (poco, tanto, molto, tutto) i invariables 
(niente) 
3.1.2.6. Interrogatius i exclamatius: variables en gènere i nombre i invariables (che/chi; quale/i; 
quanto-a-i-e) 
3.1.2.7. Ne (amb valor partitiu-verbs en present d’indicatiu) 
 
3.2. Modificació del nucli 
3.2.1. Determinants 
3.2.1.1. Articles: determinats, indeterminats, partitius 
3.2.1.2. Demostratius: gènere i nombre; proximitat i llunyania 
3.2.1.3. Possessius 
3.2.1.4.Quantificadors: numerals cardinals 
            indefinits; interrogatius/exclamatius 
3.2.2. Aposició 
3.2.3. Modificació mitjançant SAdj. i SPrep. 
 
3.3. Posició dels elements: (Det.) + Nucli + (SAdj.) + (SPrep) 
 
3.4. Fenòmens de concordança 
3.4.1. Det. ← Subst. → Adj./Aposició 
3.4.2. Participi Passat amb els pronoms personals subjecte 
3.4.3.  Participi Passat amb els pronoms complement directe 
 
3.5. Funcions sintàctiques del sintagma: Subj.. Atrib., OD, OI i CC 
 
4. EL SINTAGMA ADJECTIU 
4.1. Nucli:  Adjectiu 
4.1.1. Gènere: amb oposició (-o/-a) i sense oposició 
4.1.2. Nombre: amb oposició (-o/-i, a/e, e/i) i sense oposició 
4.1.3. Grau: positiu 
 
4.2. Modificació del nucli 
4.2.1. Modificació mitjançant SAdv. 
 
4.3. Posició dels elements: (SAdv.) + N 
 
4.4. Funcions sintàctiques del sintagma: Atrib. i Subj. 
 
5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Nucli: verb 
5.1.1. Classes: verbs regulars i irregulars d’ús més freqüent 
5.1.2. Temps verbals 
5.1.2.1. Expressió del present: present d’indicatiu (essere/avere. Esserci. Verbs regulars. Verbs 
servils –dovere, potere, volere-. Alguns verbs irregulars. Verbs en –isc. 
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5.1.2.2. Expressió del passat:  pretèrit imperfet i pretèrit indefinit d’indicatiu: essere/avere. 
Verbs regulars. Alguns verbs irregulars. 
5.1.2.3. Expressió del futur: present i futur simple d’indicatiu. 
 
5.1.3. Aspecte 
5.1.3.1. Contrast duratiu/habitual en present i imperfecte d’indicatiu: stare + gerundi, 
continuare a + infinitiu.  
5.1.4. Modalitat 
5.1.4.1. Factualitat: present i pretèrit perfecte compost d’indicatiu 
5.1.4.2. Obligació: dovere + infinitiu. 
5.1.4.3. Capacitat: potere, sapere + infinitiu. 
5.1.4.4. Permís: potere + infinitiu. 
5.1.4.5. Possibilitat: potere, dovere + infinitiu. 
5.1.4.6. Prohibició: negació de les fórmules de permís 
5.1.4.7. Intenció: imperfet i futur simple d’indicatiu; V. volitius + N  
5.1.5. Veu: activa 
 
5.2. Modificació del nucli 
5.2.1. Modificació mitjançant la negació 
 
5.3. Posició dels elements: (Neg.) + N+ (Neg.) 

 
5.4. Funcions sintàctiques del sintagma: V, Subj., OD, CC. 
 
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Nucli: adverbi i locucions adverbials 
6.1.1. Classes 
6.1.1.1. Quantitat: poco, molto, abbastanza, troppo, un po’ 
6.1.1.2. Temps: ieri, oggi, domani, prima, dopo, adesso, ora, a quel tempo, allora 
6.1.1.3. Manera: bene, male, formes en  -mente 
6.1.1.4. Lloc: qui, qua, lì, là, a destra, a sinistra 
6.1.1.5. Interrogatius : come, dove, quando, perché, quanto. 
6.1.2. Grau : positiu 
 
6.2. Modificació del nucli mitjançant el SAdv.  
 
6.3. Posició dels elements: (SAdv.) + N 
 
6.4. Funcions sintàctiques del sintagma: CC i Atr. 
 
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Nucli: preposicions i locucions preposicionals 
7.1.1. Preposicions simples i articles contractes. 
7.1.2. Locucions preposicionals: prima/dopo + di, vicino/lontano + da 
 
7.2. Modificació del sintagma mitjançant SAdv. 
 
7.3. Posició dels elements: (SAdv) + Prep. + Terme 
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7.4. Funcions sintàctiques del SPrep: CC, OI, CR, Atrib. 
 
 

2.3. Continguts Fonètics, Fonològics i Ortogràfics 
 
 
1. FONÈTICA I FONOLOGIA 
 
La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons 
d’entonació. 
 
1.1.Sons i fonemes vocàlics 
1.1.1. Vocals anteriors, centrals, posteriors 
1.1.2. Semivocals /j ; /w/ 
1.1.3. Diftongs, triftongs (/j/ + vocal; /w/ + vocal), hiatus 
 
1.2. Sons i fonemes consonàntics 
1.2.1. Sistema consonàntic 
1.2.2. Pronunciació dels dígrafs (ch, gh, ci, gi, gl, gn, sc)  
1.2.3. Pronunciació de la s impura a principi de paraula 
1.2.4. Pronunciació de les consonants geminades 
 
1.3. Processos fonològics 
1.3.1. Elisió 
1.3.1.1. Articles  
1.3.1.2. Articles contractes 
1.3.1.3. Adjectius demostratius 
1.3.1.4. Pronoms personals 
1.3.2. Intensificació consonàntica 
 
1.4. Accent dels elements lèxics aïllats 
1.5. Accent i atonicitat: patrons tonals del sistema 
 
 
2. CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 
 
La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació. 
 
2.1. Sistema d’escriptura: alfabet 
 
2.2. Representació gràfica de fonemes i sons 
2.2.1. Correspondències unívoques  
2.2.2. Dígrafs 
2.2.3. Consonants geminades 
2.2.4. Seqüències de dues i tres consonants 
 
2.3. Ús de majúscules en noms propis i a principi d’oració. 
 
2.4. Signes ortogràfics: accents i apòstrof 
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3. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS 
 
 
Primera Avaluació: 12-21 desembre 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 1,2,3,4 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS: 
 
- Pronoms demostratius (questo/quello): Ampliació U3 
- Pronunciació de la –s impura a principi de paraula 
 
Segona Avaluació: 12-20 març 
 
1)LLIBRE DE TEXT: Unitats: 5,6,7,8, 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS: 
    
- Stare + gerundi en present i en imperfet: complementari U8 

- Continuare a + infinitiu 
 
 
Tercera Avaluació: 15-22 maig 
  
1)LLIBRE DE TEXT: Unitats 9, 10 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS: 

Futur simple d’indicatiu  
Imperfet d’indicatiu 

 

CONTINGUTS DEL LLIBRE DE TEXT QUE NO CORRESPONEN AL NIVELL BÀSIC 1 
 
  Algunes unitats del llibre de text contenen continguts morfosintàctics propis de nivells 
superiors: 

 Algunes unitats del llibre de text contenen continguts morfosintàctic propis de nivells 
superiors: 

- Pronoms personal tònics complement (després de preposició) 

- Adjectiu buono/ adverbi bene 

- Pretérit indefinit dels verbs reflexius 

- si impersonal 
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4. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació serà: 
 

1. Formativa  (contínua): 
 

Els alumnes oficials de Bàsic 1, podran superar el curs per avaluació contínua, sempre que 

hagin assistit de manera regular a classe (70% mínim).  
Per a realitzar l’avaluació: recollida sistemàtica de dades al llarg de cada trimestre per part 
del professor i dels alumnes sobre la consecució dels objectius del nivell en les quatre 
destreses (Comprensió Oral - Comprensió Escrita-  Expressió Escrita - Expressió Oral i l’ús de la 
llengua està inclòs en la prova de Comprensió Lectora) mitjançant proves que s’arxivaran al 
departament i que permetran la confecció d’informes trimestrals. Cada part de la prova es 
puntuarà sobre 25 punts. La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es 
de 15 punts (60%). Els resultats corresponents a la primera i segona avaluació 
comptabilitzaran cada una un 25% de la nota final; els resultats corresponents a la tercera 
avaluació comptabilitzaran un 50% de la nota final (sempre que aquesta ultima estigui 
aprovada).   

En el cas de no aprovar per avaluació contínua, l’alumne/a podrà presentar-se a la prova global 

de recuperació de juny i setembre. El mínim exigit per superar la prova és d’un 60% per cada 

una de les parts.  

Els alumnes que després de la tercera avaluació han de fer l’examen final de juny, només faran 

l’examen de les parts de la tercera avaluació que no hagin aprovat.  

2. Sumatòria (final):  
 
La superació d’aquesta prova permetrà l’accés al curs següent a aquells alumnes que no 
hagin superat el curs amb l’avaluació formativa.  
Es durà a terme a final de curs i a setembre mitjançant una prova d’aprofitament elaborada 
conjuntament pels professors del departament que imparteixen el mateix nivell. La prova 
tindrà com a punt de referència la descripció del nivell i els continguts i objectius generals i 
específics per destreses establerts en aquesta programació. Existirà uniformitat en el 
departament pel que fa als criteris d’administració i correcció de la prova dels alumnes de tots 
els cursos del mateix nivell. 
Els alumnes que no obtinguin la qualificació mínima en una o més destreses amb l’avaluació 
continua o amb l’avaluació final, s’hauran d’examinar únicament de les destreses suspeses, a 
la prova de juny i/o setembre. 
La prova consisteix en avaluar els objectius y continguts del nivell en les destreses de: 
 
1- Comprensió Oral    
2- Comprensió Escrita    
3- Expressió Escrita  
4- Expressió Oral   
   
L’ús de la llengua està inclòs en la prova de comprensió lectora. 
Cada part de la prova es puntuarà sobre 25 punts.   
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 15 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir almanco la puntuació mínima a cada part. 
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5. LLIBRES DE TEXT I RECURSOS DIDÀCTICS 
 
- Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Nuovo Espresso 1, Alma Edizioni. 
- Cortometraggi: Italiano Facile, Livello 1 – Alma 
- Material audio corresponent al nivell (veure inventari al departament) 
- Material didàctic elaborat pel professor per tal de tractar i/o completar els temes desglossats 
en la programació, procedents de diverses fonts. 
-Fitxes didàctiques per a la reflexió sistemàtica sobre el procés d’aprenentatge i l’ús 
d’estratègies adequades.  
Lectures recomanades: 
Blasi Valeria, Amore e cappuccino, Alma Ediz.  
Ducci Giovanni, Amore in paradiso, Alma Ediz. 
Ducci Giovanni, Pasta per due, Alma Ediz.  
De Giuli e Naddeo,  Radio Lina, Alma Ediz. 
 
Gramàtiques de consulta: 
 
-G. Battaglia, Gramática Italiana para estudiantes de habla española, Bonacci. 
-M. Mezzadri, Grammatica Essenziale della Lingua Italiana con esercizi, Guerra. 
-S. Nocchi, Nuova grammatica Pratica della Lingua Italiana, Alma Ed. 
 
Diccionaris:  
 
- Laura Tam, Spagnolo-italiano/Italiano-spagnolo Editore: HOEPLI.  
- R. Arqués, A. Padoan, Il grande dizionario di spagnolo (spagnolo-italiano 
     italiano spagnolo) ZANICHELLI  
-  N. Zingarelli, Lo Zingarelli Minore, ZANICHELLI. 
-Diccionari Catalano-Italiano / Italiano-Catalano, Enciclopèdia Catalana. 
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NIVELL BÀSIC 2  
 
 

1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC 2 
 
Als objectius específics d’aquest nivell es sumen els objectius del nivell anterior. 
 

1.1.Comprensió Lectora 
 

a) Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques en rètols, anuncis públics i 
cartells, que es troben a la via pública, centres comercials, restaurants, mitjans de 
transport o d’altres serveis o llocs públics.  

b) Comprendre missatges o notes breus que contenen informació, instruccions i indicacions 
relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 

 
c) Comprendre el contingut de la correspondència personal, com ara cartes, correus 

electrònics i postals que inclouen textos breus i senzills sobre qüestions de la vida 
quotidiana. 

d) Comprendre el contingut de la correspondència formal breu, que es pot trobar a cartes, 
correus electrònics o faxos, entre d’altres, i que versin sobre qüestions pràctiques 
exposades de forma senzilla. 

e) Comprendre informació essencial i localitzar INFORMACIÓ ESPECÍFICA en fullets il·lustrats 
o a altres materials informatius d’ús quotidià, com ara prospectes, menús, llistats, 
formularis, horaris, plans i pàgines web d’estructura clara i que utilitzin un llenguatge 
familiar.  

f) Identificar els punts principals i la INFORMACIÓ ESPECÍFICA en textos periodístics breus i 
senzills que descriguin fets o esdeveniments i extractes de novel·les, entre d’altres, que 
utilitzin principalment vocabulari d’ús freqüent. 

 g)   Comprendre amb relativa exactitud un relat o una descripció. 
 
 

 
 
 
 
 
1.2. Comprensió Auditiva 
 

a) Comprendre la informació essencial, els punts principals i la INFORMACIÓ ESPECÍFICA 
d’allò que es diu en les converses on l’aprenent participa, sempre que pugui demanar 
confirmació del que s’ha dit i que es tractin temes relacionats amb la vida quotidiana i/o 
els interessos de l’alumnat. 

 
b) Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles. 
c) Comprendre el sentit general i la INFORMACIÓ ESPECÍFICA de textos sobre temes 

quotidians, produïts amb claredat, en els quals l’alumne ha de poder identificar un canvi 
de tema. Copsar la línia argumental i els episodis més importants de relats curts. 
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1.3.Expressió Oral 
 

a) Fer, davant una audiència, anuncis públics i presentacions breus assajades prèviament que 
versin sobre temes habituals, poder donar explicacions sobre opinions, plans o accions i 
poder respondre a preguntes breus i senzilles plantejades pels oients. 

 
b) Narrar històries, experiències o esdeveniments i descriure aspectes quotidians de l’entorn, 

referits a persones, llocs, experiències de treball o estudi, objectes i possessions, així com 
activitats habituals, parlar de plans, fer comparances o parlar d’allò que plau o desplau, 
relacionant adequadament els diferents elements.   

c) Saber actuar amb els aspectes més comuns de transaccions i gestions de béns i serveis 
quotidians, gestions a centres comercials, botigues, entitats bancàries i restaurants, entre 
d’altres.  

d) Participar de forma senzilla en entrevistes amb objectius diversos, per exemple de treball, 
i poder donar informació o expressar idees sobre qüestions habituals.  

e) Participar en converses en les quals s’estableix contacte social; s’intercanvia informació 
sobre temes senzills i habituals, com ara el treball o el temps lliure, en les quals es fan 
oferiments o suggeriments, es donen instruccions, s’expressen sentiments i opinions, es 
donen consells, s’expressa acord i desacord, sempre que de tant en tant es pugui repetir o 
es torni a proposar el que s’ha dit. En aquestes situacions s’espera que els alumnes 
reaccionin de forma adient a les intervencions dels altres. 

 
 
 

1.4. Expressió Escrita 
 

a) Emplenar formularis, qüestionaris i impresos relacionats amb l’activitat quotidiana dels 
alumnes. 

 
b) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills en els quals 

s’inclouen informació, instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de 
la vida quotidiana. 

 
c) Escriure correspondència personal senzilla, com ara cartes, faxos o correus electrònics per 

mostrar agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o d’alguna persona de l’entorn 
familiar, així com parlar de les condicions de vida, del treball, dels amics o de les 
diversions. 

 
d) Fer descripcions senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o descriure el 

que ens plau o desplau. 
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e) Escriure correspondència formal senzilla i breu per sol·licitar un servei, demanar 
informació, demanar disculpes o donar informació sobre un mateix o el seu entorn. 

f) Escriure instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara una 
recepta o les indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altres. 

g) Narrar de forma breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències personals 
del passat. 

 S’utilitzaran de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics 
per articular el discurs. 

 
 
 
 
2. CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC 2 
 
Als continguts específics d’aquest nivell es sumen els continguts del nivell anterior. 
 

 2.1. Continguts Lèxics 
 

Els continguts lèxics corresponen a les diferents àrees temàtiques i als objectius del nivell bàsic 
2.  
 

    2.2. Continguts Morfosintàctics 
 
1. L’ORACIÓ SIMPLE 
1.1. Tipus d’oració 
1.1.1. Oració imperativa  
1.2. Elements constitutius de l’oració imperativa i la seva posició 
1.2.1. Posició de Subjecte, OD, OI, CR, Atr., CC i Verb. 
 
 
2. L’ORACIÓ COMPOSTA 
2.1. Expressió de relacions lògiques 
2.1.1. Causa: poiché, visto che, siccome   
2.1.2. Relacions Temporals 
2.1.2.1. Anterioritat: dopo+infinitiu passat  
2.1.3. Condició: condicionals explícites: Pròtasi en indicatiu introduïda per si, apòdosi en 
present/futur d’indicatiu o en imperatiu (p. ex. se piove prendi l’ombrello): Període hipotètic de 
primer grau  
 
3. EL SINTAGMA NOMINAL 
 
3.1. Nucli 
3.1.1. Substantiu 
3.1.1.1. Gènere: amb oposició (-tore/-trice) i sense oposició (-ista) 
3.1.1.2. Nombre: substantius en -co/-go i préstecs (introducció) 
3.1.1.3. Grau: positiu relatiu (diminutius) 
3.1.2. Pronoms 
3.1.2.1. Personals: tònics i àtons. Formes combinades (Dat.+Acus) introducció; Pronoms amb 
l’imperatiu (introducció)  
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3.1.2.2 Indefinits: variables en gènere(qualcuno, nessuno) ;variables en gènere i nombre 
(alcuno, troppo, altro); invariables (nulla, qualcosa, nessuno)  
3.1.2.3. Relatius: invariables (che, cui, chi  
3.1.2.4. Ne (amb valor especificatiu)  (ne riparliamo) 
3.1.2.5. Ci amb valor adverbial (complementari: es. “ci vado”);  Ne amb valor adverbial 
(complementari: es. “ne vengo ora; me ne vado”) 
3.2. Modificació del nucli 
3.2.1. Determinants 
3.2.1.1. Possessius: usos específics amb l’article determinat (il mio fratellino ; la mia vecchia 
zia)   
3.2.1.2. Quantificadors : numerals ordinals, fraccionaris i numerals amb diferents  sufixos 
(decina, trentenne)  
3.2.2. Modificació mitjançant frase de relatiu 
 
3.3. Posició dels elements 
3.3.1. (Det) + Nucli + (SAdj) + (SPrep ) + (frase de relatiu) 
3.3.2. Combinació de pronoms  
3.4. Fenòmens de concordança 
3.4.1. Nucli i Adj.: més d’un substantiu 
 
4. EL SINTAGMA ADJECTIU 
4.1. Nucli : Adjectiu 
4.1.1. Grau comparatiu (usos de che/di)  
4.1.2. Grau superlatiu relatiu i absolut  
 
4.2. Modificació del nucli 
4.2.1. Modificació mitjançant SAdv. i SPrep. (comparatiu) 
 
4.3. Posició dels elements: (SAdv.)+ N + (SPrep.) 
 
5. EL SINTAGMA VERBAL 
 
5.1. Nucli: verb 
5.1.1. Classes: verbs regulars i irregulars. Verbs pronominals Farcela;  Andarsene  
5.1.2. Temps Verbals 
5.1.2.1. Expressió del passat:  
Infinitiu passat ;  
Pretèrit indefinit d’indicatiu dels verbs pronominals  
Ús contrastiu del pretèrit indefinit i de l’imperfet d’indicatiu. (Amb els V.modals)  
Pretèrit plusquamperfet d’indicatiu  
5.1.3. Aspecte 
5.1.3.1. Contrast duratiu/habitual en present i imperfet d’indicatiu: avere l’abitudine di + inf. ; 
normalmente + present/imperfet d’indicatiu.  
5.1.3.2. Contrast incoatiu/terminatiu en pretèrit indefinit i futur simple d’indicatiu : 
cominciare a/ finire di + inf. ; stare per + infinitiu. 5.1.4. Modalitat 
5.1.4.1. Necessitat : avere bisogno di + Nom/inf. ; dovere + inf.; bisognare  
5.1.4.2. Capacitat : essere capace di + inf.  
5.1.4.3. Permís :  
Essere permesso, non essere vietato + inf.  
Imperatiu 
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5.1.4.4. Possibilitat : essere sicuro + ind. 
5.1.4.5. Prohibició : imperatiu negatiu  
5.1.4.6. Intenció:  
V. volitius + inf. 
Condicional simple  
Imperatiu informal i de cortesia  
Avere  intenzione/voglia di + inf. ; pensare/andare di + inf. 
5.1.5. Veu: activa i  passiva (reconeixement de les formes i de la estructura passiva) 
 
 
 
 
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
 
6.1. Nucli: adverbi i locucions adverbials 
6.1.1. Classes 
6.1.1.1. Quantitat : appena, parecchio, assai 
6.1.1.2. Temps : già, ancora, non…ancora 
6.1.1.3. Manera : di corsa, in fretta 
6.1.1.4. Lloc : dentro, fuori, davanti, dietro, sopra, sotto, di qua, di là, in alto, in basso, 
dappertutto, lassù, laggiù 
6.1.1.5. Opinió (negació, afirmació i dubte) : proprio, affatto, assolutamente, magari, 
purtroppo, nemmeno, neppure, neanche 
6.1.1.6. Delimitació de validesa: generalmente, di solito 
6.1.1.7. Restrictius: solo, anche, neanche 
6.1.2. Grau: comparatiu i superlatiu 
 
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
 
7.1. Nucli: preposicions i locucions preposicionals 
7.1.1. Contrast di/da  
7.1.2. da + Adj./Adv. d’ús freqüent (facile, lontano) 
7.1.3. di  després d’alguns verbs d’ús freqüent (cercare di) 
7.1.4. Locucions preposicionals: accanto a, davanti a, di fronte a,  fuori di,  fino a  
 
7.2. Funcions sintàctiques del SPrep.: C.Ag. 
 

2.3. Continguts Fonètics, Fonològics i Ortogràfics 
 
1. FONÈTICA I FONOLOGIA 
 
La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons 
d’entonació. 
 
1.1. Sons i fonemes consonàntics 
1.1.1. Pronunciació dels trígrafs (gli +voc.; sci + voc.) 
 
1.2. Processos fonològics 
1.2.1. Apòcope vocàlica 
1.2.1.1. Adjectiu buono + substantiu  
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1.2.1.2. Indefinits compostos per uno 
1.2.1.3. Substantius en les fórmules de tractament 
1.2.1.4. Pronom interrogatiu quale 
1.2.2. Apòcope sil·làbica 
1.2.2.1. Poco 
1.2.2.2. Formes de l’ imperatiu 
 
 
 
2. CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 
 
La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació. 
 
2.1. Representació gràfica de fonemes i sons  
2.1.1. Trígrafs 
 
2.2. Ortografia de les paraules estrangeres 
 
2.3. Divisió de les paraules a final de línia. Estructura sil·làbica 
2.3.1. Síl·labes obertes i tancades.   
2.3.2. Divisió de vocals i consonants  
 

 
 
3. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS 
 

Primer trimestre: 21 desembre 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 1,2,3,4. 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS 

 
-Possessius: usos específics  
-ci amb valor adverbial 
-pretèrit plusquamperfet d’indicatiu  
-relatiu invariable chi  
-substantius en -co/-go 
  
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
Expressió escrita: mínim 3 redaccions. 
 
 
 
Segon trimestre: 20 març 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 5,6,7,8. 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS 
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-Anterioritat: dopo+infinitiu passat (U5) 
-superlatiu absolut (complementari U7) 
 
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
Comprensió escrita: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell  
                                 del examen. 
Comprensió oral:      mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell  

      del examen. 
Expressió escrita:     mínim 3 redaccions 
Expressió oral:          mínim 1 assaig individual/per parelles 
 
 
Tercer trimestre: 31 maig 
 
1)LLIBRE DE TEXT: Unitats: 9,10. 
 
2) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
Expressió escrita: mínim 3 redaccions 
 
 
 

4. AVALUACIÓ 
 

Per obtenir la certificació del Nivell Bàsic 2 caldrà superar una PROVA DE DOMINI  unificada i 
homologada per la Conselleria d’Educació i Cultura. Les proves unificades per als alumnes 
oficials i lliures es realitzaran en dues convocatòries, una al mes de maig/juny i l’altra al mes de 
setembre, segons calendari facilitat pel Cap d’Estudis i una vegada hagi estat aprovat per  la 
Conselleria. 
La versió definitiva i completa de les proves, així com els criteris de correcció i avaluació, 
durada i percentatge per cada part de l’examen seran acordats per la comissió establerta a 
l’efecte d’acord amb l’estructura establerta a l’Annex I del decret de desenvolupament 
curricular i a les Instruccions de Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructura 
Educatives. Les proves tindran com a punt de referència la descripció del nivell i els seu 
objectius i continguts generals i específics per destreses (que comprenen els del nivell  Bàsic1). 
Els alumnes oficials i lliures es poden examinar de totes les parts orals i escrites de la prova a la 
convocatòria de maig/juny. Si a un alumne li queda alguna d’aquestes parts suspesa, a la 
convocatòria de setembre únicament s’haurà d’examinar de la part o de les parts suspeses, 
tant si són de la prova escrita com de la prova oral. 
Informació més precisa sobre el format de les proves i mostres dels models de proves es 
poden trobar al següent enllaç de la pàgina de Direcció General de Planificació, Inspecció i 
Infraestructura Educatives: 
 
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793 
 
 
 
 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793
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Aquesta informació serà revisada i –si cal- actualitzada cada any devers el més de febrer. La 
prova tindrà quatre parts (l’Ús de la llengua està inclòs en la Comprensió Lectora) 
 

1- Comprensió Lectora 
2- Comprensió Oral 
3- Expressió Escrita 
4- Expressió Oral 

 
Cada part de la prova de Bàsic 2 es puntuarà sobre 25 punts.   
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 15 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir almanco la puntuació mínima a cada part. 
La puntuació de cadascuna de les parts superades en la convocatòria ordinària es mantindrà 
per la convocatòria extraordinària del mateix curs. 
 
 

5. LLIBRES DE TEXT I RECURSOS DIDÀCTICS 
 

- M. Balì, G. Rizzo, Nuovo Espresso 2, Alma Edizioni  
- Lectures recomanades:  
Ammaniti Niccolò, Io e te  
Baricco Alessandro, Novecento 
Benni Stefano, Il dottor Niù 
Lovato Enrico, Il ladro di scarpe, Alma Ediz. 
Sandrini Maurizio, Le città impossibili, Alma Ediz. 
  Recursos didàctics: 
 -Cortometraggi Italiano Facile, Livello 2, Alma. 
- Primo Ascolto, Unitats 21-40. 
- Material audio corresponent al nivell  
- Material didàctic elaborat pel professor per tal de tractar i/o completar els temes desglossats 
en la programació, procedents de diverses fonts. 
- Fitxes didàctiques, d’avaluació i autoavaluació per a la reflexió sistemàtica sobre el procés 
d’aprenentatge i l’ús d’estratègies adequades.  
 
Gramàtiques de consulta: 
 
-G. Battaglia, Gramática Italiana para estudiantes de habla española, Bonacci. 
-M. Mezzadri, Grammatica Essenziale della Lingua Italiana con esercizi, Guerra. 
-S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della Lingua Italiana, Alma Ed. 
 
Diccionaris:  
 
- Laura Tam, Spagnolo-italiano/Italiano-spagnolo Editore: HOEPLI.  
- R. Arqués, A. Padoan, Il grande dizionario di spagnolo (spagnolo-italiano 
     italiano spagnolo) ZANICHELLI  
-  N. Zingarelli, Lo Zingarelli Minore, ZANICHELLI. 
-Diccionari Catalano-Italiano / Italiano-Catalano, Enciclopèdia Catalana. 
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NIVELL INTERMEDI (B1) 
 
 

1. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL INTERMEDI 
 
El Nivell Intermedi (B1) té com finalitat principal la utilització de l'idioma amb una certa 
seguretat de forma receptiva i productiva, tant en  la forma parlada com escrita, així com per a 
mediar entre parlants de diferents llengües amb una certa fluïdesa, naturalitat i flexibilitat. 
L’alumne haurà de desembolicar-se en un VENTALL AMPLI de situacions i CONTEXTOS  
quotidians o habituals, dominant textos d’ una certa extensió i varietat amb TEMES GENERALS 
I ESPECÍFICS d’interès personal i professional.  
L’alumnat haurà de COMPRENDRE diversos ACCENTS i ESTILS que siguin fàcilment Intel·ligibles 
i produïts en llengua estàndard encara que incloguin algunes paraules de VARIETATS 
REGIONALS i COMPRENDRE/UTILITZAR diversos REGISTRES, ESTRUCTURES variades i un AMPLI 
REPERTORI LÈXIC d’ús comú que pot incloure algunes expressions idiomàtiques d’ús molt 
freqüent. 
L’alumne haurà d’UTILITZAR, de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements 
morfosintàctics, lèxics i fonètics  per tal de fer efectiu el procés de comunicació. 
L’aprenent haurà de fer servir les ESTRUCTURES principals de l’idioma i les ESTRATÈGIES 
necessàries per actuar amb eficàcia en situacions comunicatives de tipus general i algunes de 
més específiques.  
En aquest nivell s’espera un alt grau de desenvolupament de l’APRENENTATGE AUTÒNOM. 
 
 
2. CONTINGUTS TEMÀTICS DEL NIVELL INTERMEDI 
 
Les àrees temàtiques, o nocions específiques, són generalment coincidents amb les 
proposades per al Nivell Bàsic; això no obstant, la complexitat del lèxic i de les estructures que 
s’utilitzin en el tractament dels temes consignats respondrà als objectius d’aquest nivell. 
 
 a) Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els 

àmbits personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i 
data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, 
procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter,  religió, gustos i 
preferències, aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, 
experiències personals).  

 
 b) Habitatge, llar i entorn: ciutat i camp, zona on es viu. Barri, regió i país.  
 
 c) Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball 

(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de 
treball, projectes, obligacions familiars i laborals).  

 
 d) Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats 

intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre.  
 
 e) Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. 

Bitllets, preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus 
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d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns, 
entrada i sortida d’un país, direccions, etc.  

 
 f) Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions, 

contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o societats.  
 
 g) Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més 

comunes i freqüents, consultes i serveis mèdics.  
 
 h) Educació: estudis,  tipus de centres (col·legi, institut, universitat); exàmens. 
 
 i) Compres i activitats comercials: transaccions comercials, formes de pagament i 

requisits, reclamacions, etc.  
 
 j) Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes, 

restaurants. 
 
 k) Béns i serveis: bens de consum (esports, alimentació, complements, vacances, 

transport, mòbil, etc.)  
 
 l) Llengua i comunicació: la llengua italiana i les seves orígens; regions i localitats famoses. 

Trets d’italianitat. Aprenentatge de llengües estrangeres. La lectura. 
 
 m) Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient.  
 
 n) Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics. 
 
 
 

NIVELL INTERMEDI 1  
 
 
1.OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL INTERMEDI 1 
 
Als objectius específics d’aquest nivell es sumen els objectius dels nivells anteriors. 
 

1.1. Comprensió Lectora 
 
a) Comprendre cartes, notes personals i missatges que continguin descripcions 

d’esdeveniments, de sentiments i de desitjos amb l’objectiu de mantenir correspondència 
i localitzar la INFORMACIÓ ESPECÍFICA. 

b) Comprendre amb suficient detall els missatges en textos adreçats al alumnat.  
c) Comprendre  la informació rellevant i localitzar la INFORMACIÓ ESPECÍFICA d’escrits 

quotidians oficials i textos referents a l’entorn de l’alumnat, com ara cartes i documents, 
informes, memoràndums, entre d’altres. 

d) Comprendre la correspondència comercial d’ús més freqüent i localitzar la INFORMACIÓ 
ESPECÍFICA. 

e) Comprendre els punts significatius i localitzar LA INFORMACIÓ ESPECÍFICA de textos 
periodístics senzills sobre temes generals. 
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f) Comprendre lectures adients al nivell (originals o adaptades).  
 
 
 

1.2. Comprensió Auditiva 
 

a) Comprendre la informació principal, els detalls rellevants i localitzar la INFORMACIÓ 
ESPECÍFICA d’anuncis, missatges, converses entre diferents parlants i identificar el canvi de 
tema, sempre que es tractin temes quotidians, d’interès general o de la vida professional.  

b) Comprendre, en relació amb un interlocutor, informació relativa a situacions personals, 
fets, esdeveniments i necessitats de la vida quotidiana, encara que s’hagin de demanar 
aclariments. 

c) Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats materials i 
relacions socials de la vida quotidiana, sensacions físiques, sentiments formulats 
explícitament i opinions personals. 

d) Comprendre el contingut essencial i localitzar la INFORMACIÓ ESPECÍFICA de les 
negociacions i gestions comercials més habituals. 

e) Comprendre entrevistes i debats  senzills sobre temes generals identificant les idees 
principals. 

f) Comprendre la informació essencial i ESPECÍFICA de butlletins informatius radiofònics o 
televisats i extractes de programes senzills que tractin temes familiars, expressats amb 
claredat i en llengua estàndard.  

g) Comprendre les idees principals de seqüències de pel·lícules en les quals el llenguatge 
sigui clar i senzill. 

 
 
         1.3. Expressió Oral 
 
a) Fer presentacions breus i senzilles preparades amb antelació, que estiguin clarament 

estructurades, i poder contestar a les preguntes dels oients. 
b) Narrar o descriure algun fet quotidià, exposar idees, expressar acord/desacord, explicar el 

que plau o desplau, comparar i contrastar alternatives, etc. encara que es produeixi alguna 
vacil·lació. 

c) Actuar amb un cert grau d’eficàcia en  situacions habituals (transaccions i gestions) que 
poden tenir lloc en comerços, oficines de correus o entitats bancàries, entre d’altres. 

d) Participar  amb un cert grau d’eficàcia en una entrevista, contestant preguntes o 
plantejant-les, mentre  es puguin seguir unes pautes establertes i les preguntes adreçades 
a l’aprenent no requereixin un alt grau d’improvisació. 

e) Produir, de forma improvisada, enunciats relatius a situacions quotidianes, 
esdeveniments, estats físics o sensacions, experiències personals o laborals, actituds 
pròpies, opinions i sentiments, contacte social (salutacions, agraïments, disculpes, etc.) o 
intercanvis d’ informació, invitacions, demostracions d’interès per l’estat dels altres, etc. 
Aquests intercanvis poden tenir lloc en relació directa amb un interlocutor o en 
comunicacions telefòniques. Es poden produir algunes pauses o reformulacions. 
3. Adquirir gradualment la capacitat d’actuar de manera adequada davant el que han dit i 

fet altres persones. 
a) Desenvolupar la capacitat d’utilitzar els patrons de ritme, entonació i accentuació, així 
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com la pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics. 
  

 
 
 
1.4. Expressió Escrita 

 
a) Escriure notes personals, missatges, instruccions i anuncis que transmetin informació 

adequada dirigida  a qualsevol lector. Els aprenents  hauran de expressar clarament els 
aspectes que considerin importants. 

b) Escriure textos reals o imaginaris  sobre temes quotidians o de   l’entorn de l’alumnat, on 
s’haurà d’organitzar la informació fent servir els connectors més freqüents per enllaçar 
oracions i mostrar la suficient precisió i correcció en l’exposició de  les  idees. 

c) Escriure correspondència personal narrant amb cert detall experiències, sentiments o 
esdeveniments. 

d) Escriure correspondència formal adequada al nivell. 
e) Escriure informes a partir d’un model senzill, relacionats directament amb els interessos 

de l’aprenent on es tractin amb claredat i suficient precisió els punts establerts per la 
tasca que s’ha de  dur a terme. 

f) Mostrar un domini suficient del vocabulari i de les estructures per poder produir textos 
que s’utilitzen en situacions quotidianes, encara que es donin interferències o 
reformulacions puntuals. 

 
 
 
 
2. CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL NIVELL INTERMEDI 1 
 
Als continguts específics d’aquest nivell es sumen els continguts dels nivells anteriors. 
 
 2.1. Continguts Lèxics 
 
Els  continguts lèxics corresponen a les diferents àrees temàtiques i als objectius del nivell. 
 
          2.2. Continguts Morfosintàctics 
 
1. L’ORACIÓ SIMPLE.   
 
1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició. 
1.1.1. L’oració declarativa simple.  
1.1.2. L’oració declarativa complexa. 
1.1.2.1. Completives (completiva con funzione di C.oggetto, Soggetto) (p.ex. “Volevo che tu 
venissi alla festa di mio fratello”). 
1.1.3. L’oració interrogativa directa simple (p.ex. “Quanti anni hai?”) i indirecta amb verb a 
l’indicatiu (p.ex. “Dimmi che ore sono”; “Mi chiedo cosa dovrò fare”).  
1.1.4. L’oració passiva Subj.+ (+Neg.) V aux. (essere) +V participi passat conjugat + C.Agent. Si 
passivante (present).  
1.1.5. L’oració amb verbs impersonals (present) (es. si dice; si va)  
1.2 Fenòmens de concordança 
 1.2.1 subjecte - verb 
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1.2.2.subjecte - atribut 
1.2.3.subjecte - predicat 
 
 
2. L’ORACIÓ COMPOSTA  
2.1. Oracions coordinades, juxtaposició (paratassi).  
2.1.1. Expressió de relacions lògiques: 
2.1.1.1. Conjunció (proposicions coordinades copulatives afirmatives i negatives / adjuntives): 
e, né, neanche, neppure / inoltre, nonché, pure. 
2.1.1.2. Disjunció (proposicions coordinades disjuntives): o, oppure, altrimenti, in caso 
contrario... 
2.1.1.3. Correlació (proposicions coordinades correlatives afirmatives i negatives): e...e, o...o, 
sia...sia, sia...che, sia...o, tanto...che/come/quanto, non...ma, non solo...ma anche.  
2.2. Oracions subordinades: subordinació (ipotassi) 
2.2.1. Substantives  
2.2.1.1. Amb funció de Subjecte (Subordinate soggettive):  
2.2.1.1.1. Implícites: Verbs d'esdeveniment: accade di, capita di, succede di + infinitiu./ Verbs 
d’opinió i creença en forma impersonal: si crede di, si pensa di, si dice di + infinitiu. 
2.2.1.1.2. Explícites: verbs d’esdeveniment: accade che, capita che, succede che + indicatiu / 
subjuntiu; Verbs d’opinió i creença en forma impersonal: si crede che, si pensa che, si dice che 
+ ind. / subjuntiu. Amb expressió de valutació: è bello/ brutto che, è giusto/sbagliato che, 
sembra vero/falso che + subjuntiu 
2.2.1.2. Amb funció de CD: (Subordinate oggettive): 
2.2.1.2.1. Implícites: Verbs de pensament en present: formulació implícita credere di, pensare 
di + inf.. / Verb desideratiu + infinitiu / Verb d’influència + infinitiu / Verb d´afecció + infinitiu.  
2.2.1.2.2. Explícites: Verbs de dicció i pensament en present: formulació explícita adf. i neg. 
dire che, credere che, pensare che + indicatiu /subjuntiu /condicional simple-compost. (Estil 
indirecte) 
2.2.2. Adjectives: 
Introduïdes pel pronom relatiu che (p.ex. È venuto Mario, che è il fratello di Luisa)  
2.2.3. Adverbials  
2.2.3.1. Temporals implícites i explícites 
2.2.3.1.1. Simultaneïtat: Quando + passato remoto.   
2.2.3.1.2. Anterioritat: quando, appena, dopo che + futur compost  
2.2.3.2. Consecutives explícites: così che. 
2.2.3.3. Condicionals explícites: 
Pròtasi en subjuntiu imperfet introduïda per se, apòdosi en condicional simple (presente) o en 
imperatiu (p.ex. “Se piovesse, prendi l’ombrello!” [expressió de possibilitat]; Periode hipotètic 
de la possibilitat.  
2.2.2.4. Finals implícites: per,a,di,con lo scopo di…+ infinitiu.  
2.3. Discurs indirecte (introducció)  
 
3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Nucli 
3.1.1. Substantiu 
3.1.1.1. Classes: 
3.1.1.1.1. Propis: Ús de l´article per a designar famílies (I Rossi); topònims amb article (L’italia)  
3.1.1.1.2. Comuns: col·lectius  (gente, popolo, folla, fogliame...) 
3.1.1.2. Gènere: substantius femenins acabats en -o (p.ex. radio, foto, moto, auto) 
3.1.1.3. Nombre: (Substantius: préstecs; substantius en -co/-go;) 
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3.1.2. Pronom 
3.1.2.1. Pronoms personals combinats (repàs)  
3.1.2.2. Pronoms reflexius:  tònics (sé).  
3.1.2.3. Demostratius: formes amb variació de gènere i nombre: (codesto) i de forma invariable 
(ciò).  
3.1.2.4. Possessius: èmfasi: (lui è mio amico/lui è amico mio... ..e non tuo, suo, nostro, vostro, 
loro). 
3.1.2.5. Quantificadors: 
3.1.2.6.1. Partitius: la metà di, un po’ di. 
3.1.2.6.2 Col·lectius: entrambi, tutti e due, un paio di, una decina di, una dozzina di, un 
centinaio di, due centinaia di, un gruppo di, un mucchio di, la maggioranza … 
3.1.2.4.3. Multiplicatius: il doppio, il triplo 
3.1.2.5. Relatius variables  
3.1.2.6. Ci amb funció de companyia es. non ci si può fare un discorso  
Ne partitiu: acord amb el participi passat  
Ne amb diferents funcions (repàs)  
             
             
 
3.2. Modificació del nucli. 
3.2.1. Determinants 
3.2.1.1. Articles determinats: L´article com substantivador d’adjectius (Il bello/ il brutto/ il 
buffo/ il triste è che...). 
3.2.1.2. Demostratius (codesto) 
3.2.1.3.Possessius: èmfasi: (lui è mio amico/lui è amico mio... e non tuo, suo, nostro, vostro, 
loro) 
3.2.1.4. Indefinits 
3.2.1.4.1.La forma invariable ogni; diferència en l’ús de tutti/ogni  
3.3. Fenòmens de concordança 
 
4. EL SINTAGMA ADJECTIU 
4.1. Nucli: Adjectiu qualificatiu 
4.2.Grau superlatiu absolut: formes regulars. 
4.3. Grau comparatiu i superlatiu: excepcions.  
4.4. Diminutius,  afectiu (vezzeggiativi), despectiu (peggiorativi)  
(-ino/a/i/e, -one/a/i/e).  
 
 
 
 
4.2. Modificació del nucli 
Amb un sintagma adverbial: SAdv (adv. de quantitat, adv. acabats en -mente, locucions 
adverbials) (tanto, proprio, realmente, così, solo, perfino, addirittura, del tutto, per niente). 
  
5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Nucli: verb 
5.1.1. Indicatiu. 
5.1.1.1. Futur compost  
5.1.1.2. Pretèrit imperfet: usos del pretèrit imperfet: cortesia (p.ex. “Volevo un caffè, per 
favore”). 
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5.1.1.3. Pretèrit perfet (passato remoto)  
5.1.2. Condicional  
5.1.2.1. Condicional Compost  
5.1.3. Subjuntiu 
5.1.3.1. Present  
Amb verbs d’opinió, dubte, creença. 
Amb verb principal d’afecció i preferència: piacere, interessare, preferire+ che + pres. de subj. 
( p.ex. “Il caffè mi piace che sia caldo”)  
5.1.3.2. Imperfet  
5.1.3.3. Pretèrit perfet (congiuntivo passato)  
5.1.4. Imperatiu: Col·locació dels pronoms personals  amb l’imperatiu informal i de cortesia. 
(repàs)  
5.1.5. Concordança dels modes i dels temps verbals. 
 
5.2. Aspecte 
5.2.1. Perífrasis modals i aspectuals: 
5.2.1.1. Obligació: aver da + infinitiu 
5.2.1. 2.Aspecte habitual: esser solito + infinitiu.  
5.2.1.3. Aspecte incoatiu: Stare per + infinitiu (repàs)  
5.3. Modalitat 
5.3.1. Factualitat: indicatiu 
5.3.2. Necessitat:; aver bisogno /di + infinitiu/ che + subjuntiu  
5.3.3. Obligació: imperatiu(repàs); perífrasis 
5.3.4. Valoració: Essere + Adj./ Adv. + che+ or. sub. sust. (p.ex. “È bene/male/meglio che...”). 
5.4. Veu passiva (essere)  
5.5. Funcions sintàctiques 
Funció del verb dins les oracions amb predicat verbal i predicat nominal. 
El SV en funció de Subjecte, de CD i CR. 
 
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Nucli: Adverbis i locucions adverbials 
6.1.1. Adverbis d’afirmació i negació: appunto, proprio, davvero, indubbiamente, 
assolutamente, non…mica 
6.1.2. Modals: eventualmente, Magari 
6.1.3. Conjuntius i focalitzadors: totalmente, realmente, veramente 
6.2. Modificació del nucli : mitjançant sufixes (bene-benino-benone) 
 
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Nucli: preposicions i locucions preposicionals 
7.1.1.La preposició a en el CI de persona (contrast amb l’ús de la preposició a amb el CD de 
persona en castellà/català) 
7.1.2.La preposició di: possessió, matèria, contingut, classe, edat, assumpte. 
7.1.3. La preposició con: manera, companyia i contingut. 
7.1.4. La preposició per: fi, causa. 
7.1.5. Règim preposicional de verbs i adjectius d’ús freqüent. (cercare di, provare a, riuscire 
a…)  
 
 2.3. Continguts Fonètics, Fonològics i Ortogràfics 
 
2.3.1. FONÈTICA I FONOLOGIA 
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La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d’entonació 
 
 
2.3.2. CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 
 
La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació. 
 
2.1. Separació de paraules al final de línia d’acord amb regles de separació sil·làbica. 
 
 

3. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS 
 

Primera Avaluació: 12-21 desembre 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 1,2 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS: 
 
- Substantiu: 
Propis: Ús de l’article per a designar famílies (I Rossi); topònims amb article (L’italia)  
Comuns: col·lectius (gente, popolo, folla, fogliame...) 
Femenins acabats en -o (p.ex. radio, foto, moto, auto) 
Préstecs; substantius en -co/-go;) 
- Pronom: 
Reflexius: tònics (sé).  
Demostratius: formes amb variació de gènere i nombre: (codesto) i de forma invariable (ciò).  
Ci amb funció de companyia i medi. (U1) 

- Verb: 
Imperatiu. Col·locació del pronoms personals amb l’imperatiu informal i de cortesia. (U1) 
Veu passiva :essere e venire. (U2) 
 
 
Segona Avaluació:  12-20 març 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats 3, 4. 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS: 
 

- Indefinits (ogni/tutti) (complementari U3) 

- Adjectiu: diminutius, augmentatius, i despectius i afectius.(U3) 

- Modificació del nucli amb un sintagma adverbial: advs. Acabats en –mente i locucions 
adverbials (tanto, proprio, realmente, così, solo, perfino, addirittura, del tutto, per niente) 
(U4) 

 
 
Tercera Avaluació: 15-22 maig 
 
1)LLIBRE DE TEXT: Unitat 5 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS: 
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-Verb:  
Indicatiu: Futur compost (quando, appena, dopo che + futur compost) 
-Condicional compost (complementari U1) 
- Perífrasis modals i aspectuals: 
Obligació: aver da + infinitiu 
Aspecte habitual: esser solito + infinitiu.  
Aspecte incoatiu: Stare per + infinitiu (repàs)  
Sintagma preposicional: 
-Règim preposicional de verbs i adjectius d’ús freqüent. (cercare di, provare a, riuscire a…)  
Condicionals explicites: Pròtasi in subjuntiu imperfet introduïda per se, apòdosi en condicional 
simple (presente) o en imperatiu. Se piovesse, prendi l’ombrello. Període hipotètic de la 
possibilitat.(U5) 
Les oracions amb verbs impersonals (present/passat) (U5) 
 
CONTINGUTS DEL LLIBRE DE TEXT QUE NO CORRESPONEN AL NIVELL INTERMEDI 1. 
 
Algunes unitats del llibre de text contenen continguts morfosintàctics propis de nivells 
superiors: 
- Pronoms relatius dobles: coloro che (U2) 
- Pretèrit anterior d’indicatiu (trapassato remoto) (U4) 

 
4. AVALUACIÓ 

 
L’avaluació serà: 
 

1. Formativa  (contínua): 
 

Els alumnes oficials de Intermedi 1, podran superar el curs per avaluació contínua, sempre que 

hagin assistit de manera regular a classe (70% mínim).  
Per a realitzar l’avaluació: recollida sistemàtica de dades al llarg de cada trimestre per part 
del professor i dels alumnes sobre la consecució dels objectius del nivell en les destreses de 
Comprensió Oral - Comprensió Escrita-  Expressió Escrita - Expressió Oral - Ús de la llengua) 
mitjançant proves que s’arxivaran al departament i que permetran la confecció d’informes 
trimestrals. Cada part de la prova es puntuarà sobre 20 punts. La puntuació mínima per a la 
superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). Els resultats corresponents a la 
primera i segona avaluació comptabilitzaran cada una un 25% de la nota final; els resultats 
corresponents a la tercera avaluació comptabilitzaran un 50% de la nota final (sempre que 
aquesta ultima estigui aprovada).  
 

En el cas de no aprovar per avaluació contínua, l’alumne/a podrà presentar-se a la prova global 

de recuperació de juny i setembre. El mínim exigit per superar la prova és d’un 60% per cada 

una de les parts.  

Els alumnes que després de la tercera avaluació han de fer l’examen final de juny, només faran 

l’examen de les parts de la tercera avaluació que no hagin aprovat. 

2. Sumatòria (final):  
 
La superació d’aquesta prova permetrà l’accés al curs següent a aquells alumnes que no 
hagin superat el curs amb l’avaluació formativa.  
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Es durà a terme a final de curs i al setembre mitjançant una prova d’aprofitament elaborada 
conjuntament pels professors del departament que imparteixen el mateix nivell. 
La prova tindrà com a punt de referència la descripció del nivell i els objectius generals i 
específics per destreses establerts en aquesta programació. 
Existirà uniformitat en els departaments pel que fa als criteris d’administració i correcció de la 
prova dels alumnes de tots els cursos del mateix nivell. 
Els alumnes que no obtinguin la qualificació mínima en una o més destreses amb l’avaluació 
continua o amb l’avaluació final, s’hauran d’examinar únicament de les destreses suspeses, a la 
prova de juny i/o setembre. 
La prova consisteix en avaluar els objectius y continguts del nivell Intermedi 1 (que compren 
els objectius i continguts dels nivells Basic 1/2) en les destreses de: 
 
1- Comprensió Oral 
2- Comprensió Lectora  
3- Ús de la llengua 
4- Expressió  Escrita                                      
5- Expressió Oral 
 
 
Cada part de la prova es puntuarà sobre 20 punts. 
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir almanco la puntuació mínima a cada part. 
 

 
5. LLIBRE DE TEXT I RECURSOS DIDÀCTICS 

 
- T. Marin, s. Magnelli, Progetto italiano 2 A, Edilingua. 
 Lectures recomanades:  
 De Crescenzo Eduardo, Il caffè sospeso 
Gemma Alessia,  Ex 
Ginsburg Natalia, Le piccole virtù 
Ginzburg Natalia, Lessico famigliare     
Pascale Antonio, Le aggravanti sentimentali   
Tabucchi Antonio,  Sostiene Pereira 
 
- Recursos didàctics: 
- Cortometraggi Italiano Facile, Livello 3. 
- T. Marín, Ascolto Medio, Edilingua. 
-Material àudio corresponent al nivell i material didàctic elaborat pel professor per tal de 
tractar i/o completar els temes desglossats en la programació, procedent de diverses fonts. 
 
Gramàtiques de consulta: 
 
-G. Battaglia, Gramática Italiana para estudiantes de habla española, Bonacci. 
-M. Mezzadri, Grammatica Essenziale della Lingua Italiana con esercizi, Guerra. 
-S. Nocchi, Grammatica Pratica della Lingua Italiana, Alma. 
-S. Nocchi, Grammatica Avanzata della Lingua Italiana, Alma 
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Diccionaris bilingües: 
 
-Collins, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
- Espasa, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
-Herder-pons, Dizionario Spagnolo- Italiano e Italiano-spagnolo (75.000 veus. 
- Laura Tam, Hoepli (160.000 veus) 
-Ambruzzi, Nuovo Dizionario Spagnolo-italiano/ Italiano-Spagnolo, Paravia. 
-Carbonell, Dizionario fraseologico completo Spagnolo-Italiano/ Italiano-Spagnolo. Hoepli 
-Diccionari Catalano-Italiano / Italiano-Catalano, Enciclopèdia Catalana. 
 
 
Diccionaris Monolingües: 
 
-Devoto-Oli, Dizionario della Iingua Italiana, Le Monnier. 
- Zingarelli, Dizionario della lingua italiana, Zanichelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

NIVELL INTERMEDI 2  
 
 
1.OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL INTERMEDI 2 
 
Als objectius específics d’aquest nivell es sumen els objectius dels nivells anteriors. 
 
 

 
 
1.1. Comprensió Lectora 

 
a) Comprendre correspondència personal en la qual es transmeten emocions, es ressalta la 

importància personal de fets i experiències, es comenten notícies i es donen i justifiquen 
punts de vista i localitzar la INFORMACIÓ ESPECÍFICA.  

b) Comprendre detalladament els missatges inclosos en textos adreçats a l’alumnat. 
c) Comprendre la  correspondència comercial, professional i acadèmica més usual, com ara 

informes i memoràndums, entre d’altres i localitzar la INFORMACIÓ ESPECÍFICA.  
d) Comprendre els punts significatius en els textos periodístics com ara articles d’opinió i 

notícies d’una certa extensió sobre temes d’interès general o professional i localitzar la 
INFORMACIÓ ESPECÍFICA.  

e) Comprendre rètols, cartells, prospectes, fulletons i manuals amb instruccions, i localitzar 
la INFORMACIÓ ESPECÍFICA sobre el funcionament de productes o serveis.  

f) Comprendre lectures adients al nivell (originals o adaptades). 
 

1.2. Comprensió Auditiva 
 
a) Comprendre amb detall anuncis i missatges  els quals continguin instruccions, indicacions 

o altres tipus d’informació, i localitzar la INFORMACIÓ ESPECÍFICA. 
b) Comprendre converses sobre aspectes quotidians i temes d’interès general, encara que 

estiguin afectades parcialment pel soroll ambiental propi de les situacions comunicatives 
habituals i localitzar la INFORMACIÓ ESPECÍFICA . 

c) Comprendre el contingut general i la INFORMACIÓ ESPECÍFICA de presentacions i 
xerrades, debats i argumentacions adequats al nivell.  

d) Comprendre, en relació directa amb un interlocutor, informació relativa a situacions 
personals, fets, esdeveniments i necessitats de la vida quotidiana.  

e) Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats materials i 

relacions socials de la vida quotidiana, sentiments, sensacions físiques, i opinions 

personals i localitzar la INFORMACIÓ ESPECÍFICA.  

f) Comprendre el contingut de negociacions i gestions comercials de la vida diària i localitzar 

la INFORMACIÓ ESPECÍFICA.  

g) Seguir instruccions detallades relacionades amb formes d’orientar-se en un entorn 
geogràfic, processos senzills (elaboració de productes) o funcionament d’aparells tècnics 
habituals.  

h) Comprendre la informació general i localitzar la INFORMACIÓ  ESPECÍFICA de programes 
de la ràdio, la televisió i representacions artístiques, que tractin temes quotidians o 
generals, expressats amb claredat i en llengua estàndard encara que contenguin alguna 
paraula o expressió en varietat regional o estil informal. En poden ser exemples les 
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entrevistes, els programes informatius i d’actualitat, els magazines radiofònics o els 
reportatges i col·loquis  sobre temes no especialitzats. 

i) Comprendre pel·lícules en termes generals. 
 
 
 
         1.3. Expressió Oral 
 
a)  Fer presentacions de documentals, comunicats o trames de llibres llegits donar-ne l’opinió 

personal, explicar el contingut general i alguns detalls rellevants de manera clara i 
estructurada i poder contestar a les preguntes dels oients amb un cert grau 
d’espontaneïtat i fluïdesa. 

b) Narrar o descriure algun fet, tema o situació; exposar idees i arguments;  defensar i 
justificar punts de vista; formular hipòtesis, expressar acord o desacord, comparar i 
contrastar alternatives i aportar conclusions; fer plans, etc.  

c)    Intervenir amb certa eficàcia en discussions, debats i col·loquis  sobre temes generals. 
c) Fer front  a situacions menys rutinàries que poden tenir lloc en comerços, oficines de 

correus o entitats bancàries entre d’altres.  
d) Prendre part de manera eficaç en transaccions i gestions que requereixen  un cert nivell 

de formalitat, tot exposant el que es vol dir  amb prou claredat, mostrant la capacitat de  
negociar els aspectes corresponents.  

e) Participar amb eficàcia en una entrevista. Quan no hi hagi un guió o qüestionari 
prèviament elaborat, l’aprenent haurà de ser capaç de reaccionar adequadament, per tal 
que no es trenqui la comunicació. 

f) Produir, en relació directa amb un interlocutor o en comunicacions telefòniques, 
enunciats relatius a necessitats de la vida quotidiana, fets esdeveniments, estats físics, 
sensacions, sentiments, relacions socials, experiències personals, actituds, opinions  i 
creences pròpies, acord i desacord. 

g) Actuar i reaccionar de manera adequada davant el que han dit i fet altres persones. 
h) Utilitzar amb eficàcia els patrons de ritme, entonació i accentuació, Aixa com la pronunciació 

dels fonemes vocàlics i consonàntics. 
i) Mostrar un domini del vocabulari i de les estructures per poder produir textos orals adequat 

al nivell. 
 
 1.4. Expressió Escrita 
 
a) Escriure notes personals, missatges, instruccions  i anuncis que contenguin detalls sobre 

qualsevol activitat, producte o servei dirigits a qualsevol destinatari. 
b) Escriure textos reals o imaginaris  sobre temes quotidians, de l’entorn  de l’alumnat o 

d’interès general que mostrin la capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar amb 
coherència i correcció les  idees i exposar-les amb precisió i correcció, utilitzant els 
registres adients. 

c) Escriure correspondència personal on es transmeten emocions, es comenten i ressalten 
fets o experiències, es comuniquen notícies, es donen i justifiquen punts de vista propis. 

d) Escriure correspondència formal adequada al nivell de tipus personal, comercial o 
professional. 

e) Escriure ressenyes i informes senzills on es destaquen aspectes significatius i s’inclouen els 
detalls rellevants establerts per la tasca que s’ha de dur a terme. 

f) Mostrar un domini suficient del vocabulari i de les estructures per poder produir una 
àmplia varietat de textos. 
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2. CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL NIVELL INTERMEDI 2 
 
Als continguts específics d’aquest nivell es sumen els continguts dels nivells anteriors. 
 
 

2.1. Continguts Lèxics 
  
Els  continguts lèxics corresponen a les diferents àrees temàtiques i als objectius dels nivells 
Bàsic i Intermedi. 
  
  
 
 
         2.2. Continguts Morfosintàctics 
 
Reconeixement i ús d’estructures morfosintàctiques a partir de textos (gramàtica textual) i 
exercicis específics. 
 
1. L’ORACIÓ SIMPLE 
 
1.1. Tipus d'oració, els elements constitutius i la seva posició 
1.1.1. L’oració interrogativa indirecta amb verb al subjuntiu (p.ex. “Mi chiedo quanti anni 
abbia”; “Mi chiedevo quanti anni avesse”)  
1.1.2. L’oració passiva Subj.+ (+Neg.) V aux. (essere/venire) +V participi passat conjugat + 
C.Agent   
1.1.3. L’oració amb verbs impersonals (passat). Verbs no pronominals. (es. Transitiu: si è 
visto/a; si sono visti/e. Intransitiu: si è andati)  
1.2. Fenòmens de concordança 
1.2.1. subjecte-verb 
1.2.2. subjecte-atribut 
1.2.3. subjecte-predicat 
 
2. L’ORACIÓ COMPOSTA  
2.2. Oracions subordinades subordinació (ipotassi)  
2.2.1. Substantives 
2.2.1.1. Amb funció de Subjecte (Subordinate soggettive)  (repàs) 
2.2.1.2. Amb funció de CD (subordinate oggettive) (repàs) 
2.2.1.2.1. Explícites 
2.2.1.2.2. Amb verbs volitius i desideratius en present: chiedere che, voler che, aver bisogno 
che…Selecció del mode subjuntiu. 
2.2.1.2.3. Amb verbs d’influència: consigliare che, raccomandare che. Selecció del mode 
subjuntiu. 
2.2.1.2.4. Amb verbs de percepció: notare, vedere… 
2.2.2. Adjectives 
2.2.2.1. Introduïdes pel pronoms relatius che/ chi (p.ex. È venuto Mario, che è il fratello di 
Luisa/ Chi tocca i fili, corre il rischio di morire) Relatives explícites/implícites (È uno spettacolo 
che non si può perdere/ da non perdere)     
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2.2.2.2. Sense antecedent explícit: Colui / colei/ coloro che  
2.2.3. Adverbials. 
2.2.3.1. Temporals implícites i explícites 
2.2.3.1.1. Posterioritat: Prima che + subjuntiu  
2.2.3.1.2. Simultaneïtat: Al + infinitiu.  
2.2.3.2.De lloc. 
2.2.3.2.1. Destinació: Essere+ adverbi de lloc+ dove+ indicatiu 
2.2.3.3. Causals explícites i implícites 
Nexes i connectors: (major riquesa de conjuncions): (p.ex. poiché, siccome, dato che, per il 
fatto che, dal momento che)  
Causals explícites: mode indicatiu    
Causals implícites: mode gerundi present o compost  
2.2.3.4. Condicionals explícites 
Pròtasi subjuntiu pretèrit plusquamperfet (trapassato) introduïda per si, apòdosi en 
condicional compost (passato) (p.ex. “Se avessi avuto tempo sarei andato al mare”; “Se fosse 
piovuto avrei preso l’’ombrello” [expressió de impossibilitat o irrealitat].  
2.2.3.5. Comparatives. 
2.2.7.1. D’igualtat: così-come, tanto-quanto. 
2.2.7.2. De superioritat: più di/che.. 
2.2.7.3 D’inferioritat: meno di/che. 
2.2.3.6. Finals 
Explícites: perché/affinché + present/imperfet de subjuntiu.  
 
3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Nucli 
3.1.1. El substantiu 
Nombre: Pluralia tantum (occhiaie…); Plural dels noms en –co/go.. Noms compostos 
(aspirapolvere)   
3.1.2. El Pronom 
3.1.2.1. Pronoms directes, indirectes i combinats  
3.1.2.2. Demostratius 
Recursos d’identificació: stesso, medesimo 
3.1.2.2. Indefinits  
3.1.2.2.1. Distributiu que selecciona els elements d’un grup un per un ciascuno/a 
3.1.2.2.2. Multiplicadors: il doppio, il triplo, dieci volte tanto. 
3.1.2.2.3. Doble negació amb els indefinits negatius (non...niente / non...nulla). 
3.1.2.2.4. Identificatius: uno…l’altro; l’altro; lo stesso; gli altri. 
3.1.2.3 Numerals: Col·lectius variables (entrambi/e), invariables (ambedue). 
3.1.2.4. Interrogatius 
3.1.2.4.1. Usos dels pronoms interrogatius amb preposició: che e chi amb preposició 
(di/a/da/in/con/su/per/tra) 
3.1.2.5. Relatius: 
3.1.2.5.1. quale/cui precedits de preposicions.  
3.1.2.5.2. Ciò che amb / sense antecedent explícit (p.ex. "Ciò che mi dici è importante", "Questo 
è ciò che ti dico")  
3.1.2.5.3. Chi sense antecedent precedit de les preposicions. 
3.2. Modificació del nucli. 
3.2.1. Els determinants. 
3.2.1.2. Demostratius 
Valor anafòric dins el discurs 
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3.2.1.3. Indefinits 
3.2.1.3.1. Distributiu invariable ogni/qualsiasi  (La forma invariable qualsiasi davant un 
substantiu) 
3.2.1.3.2. Multiplicadors: il doppio, il triplo. 
3.2.1.3.3. Identificatius: uno, un altro, l'altro; lo stesso; gli altri 
 
 
 
4. EL SINTAGMA ADJECTIU 
4.1. Nucli: L’adjectiu qualificatiu 
El grau comparatiu: d’igualtat (tanto quanto /come), de superioritat,  d’inferioritat (più di quel 
che, meno di quel che) El grau superlatiu: absolut amb prefixos (arci-, ultra-, stra-, sopra-, 
sovra-, super-, iper-, extra-), amb iteració de l’adjectiu (p.ex. “È una casa piccola piccola”).  
Comparatius i superlatius irregulars.  
Posició: Casos més freqüents d’anteposició: valor emfàtic. 
Canvi de significat per la posició de l’adjectiu (un paese grande / un gran paese)  
 
 
 
 
 
4.2. Modificació del nucli 
Amb un sintagma nominal; amb un sintagma adjectival; amb un sintagma adverbial (adv. de 
quantitat, adv. acabats en mente, locucions adverbials); amb un sintagma preposicional (di 
brutto, sul serio, per primo, al fresco, al caldo, all’asciutto, ecc.).  
  
 
5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Nucli: verb 
5.1.1. Indicatiu 
5.1.1.1. Pretèrit indefinit (passato prossimo): forma impersonal dels verbs no pronominals (es: 
Transitiu: si è visto/a; si sono visti/e; Intransitiu: si è andati) (Introducció)  
5.1.1.2. Pretèrit perfet (passato remoto): (consolidació)  
5.1.1.3. Pretèrit perfet anterior (trapassato remoto): Quando/Dopo che/Non appena + S verb.  
5.1.1.3. Usos dels temps del indicatiu (verbs regulars i irregulars) 
5.1.1.4. Concordança del temps del indicatiu 
5.1.2. Condicional simple i compost (consolidació)  
5.1.3. Subjuntiu  
5.1.1.1.Plusquamperfet (trapassato) (es.venire= Fosse venuto)  
5.1.3.2.Usos dels temps del subjuntiu:  
-En oracions simples independents: per expressar desig (amb magari p.ex. “Magari fosse 
festa!” proposició optativa amb verb al subj.) i creença/opinió. 
-En oracions subordinades: per expressar desig: volere/desiderare + che + pres. de subj. 
-Estil indirecte: quan es reprodueix un imperatiu. (La maestra dice agli alunni che escano=La 
maestra dice agli alunni. “Uscite!”) 
-Amb verbs d’opinió en present / imperfet d’indicatiu en forma negativa (non credo che + pres. 
de subj. non credevo che + impf. de subj.) 
-Amb verb principal d’afecció: piacere, far piacere + che + pres. de subj.( p. ex. “Mi fa piacere 
che sia lei la vincitrice”)  
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-Amb construccions que suposen un judici valoratiu: Essere + Adj. + che+ pres. de subj. ( p.ex. 
“È bene che si sappia la verità”)  
-En oracions subordinades temporals: prima che + presente de subjuntiu ( p. ex. “Salutalo 
prima che se ne vada”)  
-En oracions subordinades condicionals: pròtasi en subjuntiu pretèrit plusquamperfet 
(trapassato) introduïda per se, apòdosi en condicional compost (passato) (p.ex. “Se avessi 
avuto tempo sarei andato al mare”; “Se fosse piovuto avrei preso l’’ombrello” Període 
hipotètic d’Irrealitat.  
5.1.3.3. Concordança dels temps del subjuntiu 
5.1.4. Imperatiu.   
Formes de l’imperatiu dels verbs regulars i irregulars (sistematització d’irregularitats). 
Usos: ordres, precs, consells. Casos de duplicació de l’imperatiu: ironia (p. ex. “Mangia, 
mangia...che così dimagrisci!”); repetició emfàtica de cortesia (passi, passi per favore). 
Imperatiu amb pronoms. 
5.1.5. Infinitiu    
Proposicions subordinades substantives d’infinitiu 
5.1.6. Gerundi present i passat  
Valor modal 
5.1.7.Participi present i passat  
5.1.8.Concordança dels modes i dels temps verbals 
 
5.2. Aspecte  
5.2.1. Reiteratiu: prefix ri- + V.; V + Adv. / Locució adv. (di nuovo, ancora, un’altra volta...);  
5.2.2. Ingressiu: mettersi a + infinitiu.  
5.2.3. Puntual: Preterit perfet simple d’ind. (passato remoto)  
5.2.4. Perfectiu/terminatiu: Preterit perfet simple d’ind. (passato remoto), Preterit 
Plusquamperfet d’indicatiu (trapassato prossimo), Imperfet d’indicatiu (narratiu), Preterit 
Anterior (trapassato remoto), Condicional passat (condizionale passato); Smettere/cessare di + 
infinitiu.  
 
5.3. Modalitat 
5.3.1. Valoració: Essere + Adj. / Adv.+ che+ or. sub. Sust,  apprezzare + che + pres. de subj. 
5.3.2. Desig: volere + che + pres. de subj; sperare che + or. sub. sust; mi piacerebbe + infinitiu. 
5.3.3. Consell, recomanació: consigliare di + inf. 
5.3.4. Hipòtesi 
5.3.5. Finalitat 
5.4. Veu passiva 
Formes verbals en passiva: auxiliars essere, venire + participi   
5.5. Funcions sintàctiques. 
Funció del verb dins les oracions amb predicat verbal i predicat nominal. 
El SV en funció de Subjecte, de CD i CR. 
 
 
 
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Nucli: Adverbis i locucions adverbials. 
6.1.1. Temps: fra, poi, subito,... 
6.1.1.2. Duració: durante 
6.1.2. Lloc 
6.1.2.1. Localització: davanti, dietro, dentro, fuori,... 
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6.1.2.2. Moviment: avanti, indietro, dintorno,... 
6.1.3. Quantitat: molto, poco, abbastanza, troppo,... 
6.1.4. Manera: bene, male, così, adverbis acabats en –mente 
6.1.5. Opinió: certo, certamente, esattamente, assolutamente, neppure, neanche, nemmeno 
6.1.6. Dubte: forse, probabilmente 
6.1.7. Conjuntius i focalitzadors: inoltre, soprattutto, specialmente, solo, solamente 
6.2. Modificació del nucli: Mitjançant un adverbi: poco, molto, abbastanza 
 
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1.Nucli: preposicions i locucions preposicionals 
7.1.1. Lloc: Direcció, distància, procedència, localització, destí: diferències en l’ús de a, di, da, 
in, verso, fino, per. 
7.1.2.Temps: hora, moment, mes, any, període, aproximació, finalització: a, di, da, in, verso, 
fino, per. 
7.1.3. Manera: a, in, con, da. 
7.1.4. Matèria i assumpte: di 
7.1.5. Companyia i contingut: con 
7.1.6. Contrast con / senza 
7.1.7. La preposició per: prezzo ( lo vende per mille euro); finalitat (lo faccio per te). Altres usos: 
matisacions (per me [=secondo me], per la sua età …) 
7.1.8. Règim preposicional de verbs i adjectius d’ús freqüent   
 
            2.3. Continguts Fonètics, Fonològics i Ortogràfics 2.3. 
 
 
2.3.1. FONÈTICA I FONOLOGIA 
 
La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons 
d’entonació. 
 
1.1. Fonemes vocàlics: èmfasi en la diferència entre “e” chiusa [/e/] (pera), “e” aperta [/ε/] 

(chiesa) i “o” chiusa (Roma), “o”  aperta [/ɔ /] (rosa);  
 
2.3.2. CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 
La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació. 
 
3. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS 

 
Primer trimestre: 21 desembre 
 

1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 1-2-3-4 

2) TEMES COMPLEMENTARIS: 
 
- Superlatius particulars 
-Possessius ( Consolidació) 
-Oracions temporals prima di+ infinito 
-Prima che + subjuntiu 
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3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 Expressió escrita: mínim 3 redaccions. 
 
Segon trimestre:  20 març 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 5-6-7-8 
                                    
2)TEMES COMPLEMENTARIS 
 
-Subjuntiu perfect 
 
-Periodo hipotètic de segon e tercer tipus 
 
-Come se+ subjuntiu imperfect  

 
 
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
 
 Comprensió escrita: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell de    
  l’examen. 
 Ús de la llengua: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell de   
 l’examen. 
 Comprensió oral: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell de   
 l’examen. 
 Expressió escrita: mínim 3 redaccions 
 Expressió oral: mínim 1 assaig individual/per parelles 
 
Tercer trimestre: 31 maig 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 9-10                                    
 
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
  
 Expressió escrita: mínim 3 redaccions 
  
 
CONTINGUTS DEL LLIBRE  QUE NO CORRESPONEN AL NIVELL INTERMEDI 2. 
 
Algunes unitats del llibre de text contenen continguts morfosintàctics propis de nivells 
superiors: 

-  Discurs directe-indirecte  
 
 

 
4. AVALUACIÓ 

 
Per obtenir la certificació del Nivell Intermedi 2 caldrà superar una PROVA DE DOMINI  
unificada i homologada per la Conselleria d’Educació i Cultura. Les proves unificades per als 
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alumnes oficials i lliures es realitzaran en dues convocatòries, una al mes de juny i l’altra al mes 
de setembre, segons calendari facilitat pel Cap d’Estudis i una vegada hagi estat aprovat per  la 
Conselleria. 
La versió definitiva i completa de les proves, així com els criteris de correcció i avaluació, 
durada i percentatge per cada part de l’examen seran acordats per la comissió establerta a 
l’efecte d’acord amb l’estructura establerta a l’Annex I del decret de desenvolupament 
curricular i a les Instruccions de Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructura 
Educatives.  
Les proves tindran com a punt de referència la descripció del nivell i els seu objectius i 
continguts generals i específics per destreses (que comprenen els dels nivells Intermedi I, Bàsic 
1 i 2). 
Els alumnes oficials i lliures es poden examinar de totes les parts orals i escrites de la prova a la 
convocatòria de maig/juny. Si a un alumne li queda alguna d’aquestes parts suspesa, a la 
convocatòria de setembre únicament s’haurà d’examinar de la part o de les parts suspeses, 
tant si són de la prova escrita com de la prova oral. 
 
Informació més precisa sobre el format de les proves i mostres dels models de proves es 
poden trobar al següent enllaç de la pàgina de Direcció General de Planificació, Inspecció i 
Infraestructura Educatives: 
 
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793 
 
Aquesta informació serà revisada i –si cal- actualitzada cada any devers el més de febrer. 
 
 
La prova tindrà cinc parts:  
 

1. Comprensió Lectora 
2. Ús de la llengua 

            3. Comprensió Auditiva 
            4. Expressió Escrita 
            5. Expressió Oral 
           
Cada part la prova de Certificat Intermedi es puntuarà sobre 20 punts.   
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir almanco la puntuació mínima a cada part. 
 
La puntuació de cadascuna de les parts superades en la convocatòria ordinària es mantindrà 
per la convocatòria extraordinària del mateix curs. 
 
 

 
 
5. LLIBRE DE TEXT I RECURSOS DIDÀCTICS 

 
-  Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Bravissimo! 3, Casa delle lingue.  
- Lectures recomanades: 
  Calvino Italo, Gli amori difficili 
  Carofiglio Gianrico, Testimone inconsapevole  
  Ferrante Elena, L’amica geniale 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793
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  Gamberale Chiara, Per 10 minuti 
  Guareschi Giovannino, Il compagno Don Camillo 
  Volo Fabio, Il tempo che vorrei 
 

 - Recursos didàctics: 
 - T. Marín, Ascolto Avanzato,Edilingua:  
   unitats: 2-6-12-13-16-17-18-19-20-23-25-30. 
-Material audio corresponent al nivell i material didàctic elaborat pel professor per tal de 
tractar i/o completar els temes desglossats en la programació, procedents de diverses fonts. 
 
Gramàtiques de consulta: 
 
-G. Battaglia, Gramática Italiana para estudiantes de habla española, Bonacci. 
-M. Mezzadri, Grammatica Essenziale della Lingua Italiana con esercizi, Guerra. 
-S. Nocchi, Nuova grammatica Pratica della Lingua Italiana, Alma Ed. 
-S. Nocchi, Grammatica Avanzata della Lingua Italiana, Alma Ed. 
 
Diccionaris bilingües: 
 
-Collins, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
- Espasa, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
-Herder-pons, Dizionario Spagnolo- Italiano e Italiano-spagnolo (75.000 veus. 
- Laura Tam, Hoepli (160.000 veus) 
-Ambruzzi, Nuovo Dizionario Spagnolo-italiano/ Italiano-Spagnolo, Paravia. 
-Carbonell, Dizionario fraseologico completo Spagnolo-Italiano/ Italiano-Spagnolo. Hoepli 
-Diccionari Catalano-Italiano / Italiano-Catalano, Enciclopèdia Catalana. 
 
Diccionaris Monolingües: 
 
-Devoto-Oli, Dizionario della Iingua Italiana, Le Monnier. 
- Zingarelli, Dizionario della lingua italiana, Zanichelli. 
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NIVELL AVANÇAT (B2) 
 
1. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL AVANÇAT 
 
El Nivell Avançat presentarà les característiques de la franja alta del nivell de competència B2 com es 

defineix en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Aquest nivell suposa utilitzar 
l’idioma, amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i en d’altres més específiques que 
requereixin COMPRENDRE, PRODUIR I TRACTAR TEXTOS orals i escrits conceptualment i 
lingüísticament complexos que versin sobre TEMES GENERALS, ACTUALS, o propis del camp 
d’especialització del parlant, en una varietat de llengua estàndard (formal i informal) i amb un 
REPERTORI LÈXIC AMPLI. 
L’alumnat haurà de COMPRENDRE diferents ACCENTS i ESTILS, encara que encloguin paraules 
de VARIETATS REGIONALS. 
S’espera un DISCURS COHESIONAT I PRECÍS, tant oral com escrit, i una àmplia capacitat de 
negociació per a reaccionar i reconduir el discurs oral. 
L’alumne haurà d’UTILITZAR, de manera apropiada al nivell, els elements morfosintàctics, 
lèxics i fonètics  per tal de fer efectiu el procés de comunicació. 
En aquest nivell s’espera un alt grau de desenvolupament de l’APRENENTATGE AUTÒNOM i 
que s’utilitzi conscientment  una àmplia varietat d’estratègies. 
 
 
 
2. CONTINGUTS TEMÀTICS DEL NIVELL AVANÇAT 
 
Les àrees temàtiques, o nocions específiques, són generalment coincidents amb les 
proposades per als nivell anteriors; això no obstant, s’espera un grau més elevat d’eficàcia en 
el tractament oral i escrit dels  següents temes: 
 
 a) Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els 

àmbits personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i 
data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, 
procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter,  religió, gustos i 
preferències, aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, 
experiències personals).  

 
 b) Habitatge, llar i entorn: ciutat i camp, zona on es viu. Barri, regió i país.  
 
 c) Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball 

(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de 
treball, projectes, obligacions familiars i laborals).  

 
 d) Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats 

intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, 
premsa. 
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 e) Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. 
Bitllets, preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus 
d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns, 
entrada i sortida d’un país, direccions, etc.  

 
 f) Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions, 

contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o societats.  
 
 g) Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més 

comunes i freqüents, consultes i serveis mèdics, assegurances. 
 
 h) Educació: estudis,  tipus de centres (col·legi, institut, universitat); exàmens. 
 
 i) Compres i activitats comercials: transaccions comercials, formes de pagament i 

requisits, reclamacions, etc.  
 
 j) Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes, 

restaurants. 
 
 k) Béns i serveis: bens de consum (esports, alimentació, complements, vacances, 

transport, mòbil, etc.)  
 
 l) Llengua i comunicació: la llengua italiana i les seves orígens; regions i localitats famoses. 

Trets d’italianitat. Aprenentatge de llengües estrangeres. La lectura. Les habilitats per 
expressar-se. 

 
 m) Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient.  
 
 n) Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics. 
 
 
 
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL AVANÇAT  
 
Als objectius específics d’aquest nivell es sumen els objectius dels nivells anteriors.  
  
 

3.1.Comprensió Lectora 
 

a) Llegir de forma comprensiva textos extensos i complexes (correspondència, premsa, 
articles i informes professionals, literatura, instruccions, etc.) sobre una àmplia varietat 
de temes  i ser capaç de comprendre L’ESTRUCTURA DEL TEXT i d’identificar LA 
INFORMACIÓ ESPECÍFICA. 

b) Reconèixer opinions i punts de vista procedents de textos escrits que presenten un cert 
nivell de complexitat lingüística. 

c) Comprendre instruccions complexes i extenses que incloguin detalls i condicions 
específiques. 

d) Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir del 
context lingüístic o extralingüístic. 
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3.2. Comprensió Auditiva 

 
a) Comprendre les idees principals i els DETALLS RELLEVANTS de conferències, xerrades i altres 
formes de presentació acadèmica i professional d’una certa complexitat lingüística. 
b) Comprendre converses, formals i informals, entre parlants nadius, entrevistes i debats. 
c) Comprendre el material enregistrat procedent de mitjans de comunicació - encara que es 
produeixin sorolls de fons moderats i que contengui expressions idiomàtiques - identificant EL 
CONTINGUT, ELS PUNTS DE VISTA, LES OPINIONS IMPLÍCITES I LA INTENCIÓ COMUNICATIVA 
del parlant. 
d) Reconèixer i poder discriminar paraules aïllades, frases i textos. 
e) Comprendre pel·lícules en versió original. 
 

3.3. Expressió Oral 
 

a) Realitzar descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes relacionats amb 
les àrees especialitzades, utilitzant un lèxic adient. 
b) Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben estructurades. 
c) Realitzar presentacions en públic clares i organitzades mostrant capacitat per alterar el 
discurs de forma espontània per a resoldre les qüestions que plantegi l’audiència. 
d) Utilitzar de forma correcta els patrons de ritme, entonació, accentuació i pronunciació. 
e) Participar en converses expressant opinions, argumentacions i comentaris manifestant amb 
precisió el punt de vista i responent a qüestions que es puguin plantejar. 
f) Mostrar capacitat lingüística per resoldre conflictes, problemes, reclamacions, etc.   
Argumentar  i utilitzar un llenguatge persuasiu per assolir el seu objectiu. 
g) Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l’interlocutor i poder ajustar el 
discurs a aquests aspectes. Fer servir les normes de cortesia, respecte d’opinions i torns de 
paraula. 
h) Comunicar-se amb un bon control gramatical, fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia 
varietat de temes. 
 
 

3.4. Expressió Escrita 
 
a) Descriure fets i experiències, reals o imaginades, expressant clarament la relació entre les 
idees exposades. S’haurà d’organitzar la informació fent servir els connectors més freqüents 
per enllaçar oracions i mostrar la suficient precisió i correcció en l’exposició de  les  idees. 
b) Escriure ressenyes en les quals s’expressi clara i detalladament l’opinió personal sobre un 
llibre, una pel·lícula, una obra de teatre. 
c) Intercanviar informació, opinions i sentiments sobre fets, i experiències mitjançant cartes o 
correu electrònic, utilitzant la llengua amb eficàcia. 
d) Escriure cartes personal i formals, notes, enquestes, informes i assajos sobre temes variats, 
argumentant a favor o en contra i utilitzant un lèxic ric i una àmplia diversitat d’estructures. 
e) Mostrar coneixement dels criteris de cohesió i coherència inherent al text escrit i adequació 
a les situacions comunicatives. 
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AVANÇAT 1  
 
1. CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL NIVELL AVANÇAT 1 
 
Als continguts específics d’aquest nivell es sumen els continguts dels nivells anteriors. 
 

1.1. Continguts Lèxics 
 
Els continguts lèxics corresponen a les diferents àrees temàtiques i als objectius del nivell.  
Reconeixement de: col·loqui alismes (dare retta, sentirsela, farcela, mettercela tutta, 
cavarsela, prendersela); expressions metafòriques (dare una mano, essere sulle spalle, avere la 
puzza sotto il naso,.. ). 
 
 

1.2. Continguts morfosintàctics  
 
1. L´ORACIÓ SIMPLE.   
 
1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició. 
(La frase semplice) (Neg+) OI (+OD / CR) + V (p.ex. "Non gliel'ho detto", "Gliene ho parlato") 
1.1.1.  L’oració declarativa simple  
1.1.1.1. Ordre marcat:  
1.1.1.1.3. Completives escindides: Mode indicatiu (explícita) (p.ex: “È Mario che ha mangiato 
la mela” (che relatiu) 
Mode Infinitiu (implícita) p.ex. “È Mario ad aver mangiato la mela” (“che” relatiu) , “Copritevi 
che fa freddo” (“che” causal), “È un’ora che ti aspetto” (“che” temporal). Copula + SNom. + 
CHE + Sverb 
1.1.2.  L’oració interrogativa directa simple (p.ex. “Quanti anni hai?”) i indirecta  amb verb a 
l’indicatiu (p.ex. “Dimmi che ore sono”; “Mi chiedo cosa dovrò fare”)  
1.1.3.  L’oració exclamativa (p.ex. “Che bel cane!”; “Come sei cattivo!”; “Beato te!”; “Poveri 
noi!”) 
1.1.4.  L’oració imperativa afirmativa o negativa (p.ex. "Vieni-venga subito qui" / "Non venire-
venga!") 
1.1.5.  L’oració passiva Subj.+ (+Neg.) V aux. (essere/venire/andare) +V participio passato 
conjugat + C.Agent 
 
2. L’ORACIÓ COMPOSTA  
2.1. Oracions coordinades: juxtaposició (paratassi)  
2.1.1.  Expressió de relacions lògiques: (consolidació) 
2.1.1.1. Conjunció (proposicions coordinades copulatives afirmatives i negatives / adjuntives) : 
e, né, neanche, neppure / inoltre, nonché, pure. 
2.1.1.2. Disjunció  (proposicions coordinades disjuntives): o, oppure, altrimenti, in caso 
contrario 
2.1.1.3. Correlació (proposicions coordinades correlatives afirmatives i negatives): e...e, o...o, 
sia...sia, sia...che, sia...o, tanto...che/come/quanto, non...ma, non solo...ma anche  
2.1.1.3. Oposició (proposicions coordinades adversatives): ma, eppure, tuttavia, però, invece, 
tuttavia, bensì, eppure, piuttosto, mentre, nondimeno, anzi, anziché 
2.2. Oracions subordinades: subordinació (ipotassi) (p.ex. “Lei farà un ottimo lavoro perché è 
brava”) 
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2.2.1. Substantives (Subordinate sostantive o Complementari dirette o completive) 
(consolidació) 
Amb funció de Subjecte (Subordinate soggettive):  
Implícites: 
Verbs d’esdeveniment: accade di, capita di, succede di + infinitiu. 
Verbs d’opinió i creença en forma impersonal: si crede di, si pensa di, si dice di +indicatiu / 
subjuntiu. 
Amb funció de CD: (Subordinate oggettive) 
Estil indirecte: Verbs de dicció: dire che 
Implícites: 
 Verbs de pensament  en present:  formulació implícita credere di, pensare di + inf. 
 Verb desideratiu + infinitiu 
 Verb d’influència + infinitiu 
 Verb d’afecció + infinitiu  
 
2.2.2. Adjectives (Subordinate aggettive o relative) (consolidació) 
Introduïdes pels pronoms relatius che, chi amb antecedent explícit i amb el verb en indicatiu  
(p. ex. “È venuto Mario, che è il fratello di Luisa”, “Chi tocca i fili, corre il rischio di morire”) 
2.2.3. Adverbials (Subordinate avverbiali o Complementari indirette) (consolidació) 
2.2.3.1. Temporals implícites (consolidació) 
Anterioritat:  dopo +  infinitiu compost  
Posterioritat:  prima di + infinitiu; prima che + subjuntiu 
Simultaneïtat: Quando + indicativo passato prossimo, passato remoto, futuro semplice; mentre 
+ indicativo 
2.2.3.2. Causals explícites i implícites (consolidació) 
Nexes i connectors: (major riquesa de conjuncions): (p. ex. poiché, siccome, dato che, per il 
fatto che, dal momento che).  
Causals explícites: mode indicatiu 
Causals implícites: mode gerundi present o compost  
2.2.3.3. Consecutives explícites. (consolidació) 
Nexes i connectors: così che. 
Mode indicatiu 
2.2.3.4. Comparatives: 
D’igualtat: così-come, tanto-quanto, tale-quale. 
De superioritat: più di come, più di quanto, più di quello che. 
D’inferioritat: meno di, meno di quello che, peggio di come+ indicatiu o subjuntiu. 
2.2.3.5. Finals explícites. (consolidació) 
Explícites: perché, affinché + present /imperfet de subjuntiu 
2.2.3.6. Concessives: nonostante (che), sebbene, malgrado (che)+ subjuntiu; anche se + 
indicatiu, per quanto, per, a, pur, pur senza, nemmeno (a/se), neppure (a/se), neanche (a/se), 
a costo di, a rischio di;  
 
3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Nucli. 
3.1.1. El substantiu. 
Classes: 
Propis: Ús de l’article per a designar famílies (I Rossi); topònims amb article (L’italia [amb 
funció de Subj. i CD) la Toscana (amb funció de Subj. i CD), la Sardegna [amb funció de Subj. i 
CD), La Roma dei Papi, l’Italia del Nord) 
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Comuns: Concrets: individuals (comptables –libro- / incomptables -zucchero, latte- ) i 
col·lectius 
 [gente, popolo, folla, fogliame... 
Col·lectius: paio, decina, centinaio, migliaio. 
Gènere: Nomi mobili (Formació de femení mitjançant sufixació); substantius femenins acabats 
en –o (p.ex.  radio, foto, moto, auto), substantius invariables en  isi, osi, asi (virus, cris, osmosi, 
virasi…) 
Nombre: Sobreabundants (sovrabbondanti) substantius amb dues formes de plural i canvi de 
gendre que suposa un canvi de significat (p.es. Braccio/braccia/bracci, corno/corna/corni, 
gesto/gesti/gesta...) 
Nombre: Pluralia tantum (occhiaie…); Substantius invariables de més d´una síl·laba 
; substantius amb dos plurals (p. ex: muri/mura) 
3.1.2. El Pronom 
3.1.2.1. Personals 
Subjecte: Presència / Absència 
Pronoms combinats: jerarquia d’ordenació 
Pronoms combinats amb l’imperatiu (afirmatiu/negatiu) 
Combinació de dos pronoms àtons: amb els verbs pronominals d’ús freqüent: arrabbiarsi, 
incamminarsi, pentirsi, vergognarsi  
3.1.2.1.1 Tònics: (pronomi complemento) Formes i usos dels pronoms que funcionen de CD o 
CI. Formes específiques per a la tercera persona. 
3.1.2.1.2. Àtons: (particelle pronominali atone) Formes i usos dels pronoms que funcionen de 
CD o CI. Formes específiques per a la tercera persona. Adverbial locatiu “ci” (en posició 
proclítica i enclítica) i partitiu “ne” (en posició proclítica i enclítica).  
“Ci” en combinació amb els pronoms personals (p.ex. Mi trovo bene qui. Mi ci trovo bene) 
Pronoms reflexius: àtons (mi, ti, si, ci, vi, si) i tònics (sé). 
3.1.2.2. Demostratius 
Formes: amb variació de gènere i nombre (questo, codesto, quello)  i de forma invariable (ciò)  
3.1.2.3.Possessius 
Formes i usos:  
Ús dels possessius amb article (per referir-se als familiars). Excepcions. 
3.1.2.3. Indefinits 
Formes: Amb oposició de gènere i nombre: tutto/a/i/e; molto/a/i/e; poco/a/i/e; altro/a/i/e, 
alcuno/alcun/a/i/e 
Amb oposició de gènere: qualcuno/a, nessuno/a, ognuno/a 
Sense oposició de gènere i nombre: qualcosa, nessuno, niente/nulla. 
3.1.2.4. Interrogatius  
3.1.2.4.1. Formes invariables. Sense oposició de gènere i nombre: chi, che 
3.1.2.4.2. Amb oposició de nombre: quale/quali 
3.1.2.4.3. Amb  oposició de gènere i nombre: quanto/a/i/e. 
3.1.2.4.4. Usos dels pronoms interrogatius amb preposició: che e chi amb preposició 
(di/a/da/in/con/su/per/tra che/chi) 
3.1.2.5. Exclamatius 
Chi (Chi si vede!), Che(Che bello!)  
3.1.2.6. Relatius variables e invariables 
3.1.2.7. Relatiu amb funció de genitiu 
3.1.2.8. Relatius dobles 
3.1.2.8.2. Chi (colui che/il quale, colei che/la quale, coloro che/i quali) 
3.1.2.8.3. Quanti (coloro che) 
3.1.2.8.4. Quanto (ciò che) 
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3.1.2.9. Funcions i usos de “ne”: pronom partitiu, especificatiu, amb verbs idiomàtics 
3.2. Modificació del nucli. 
3.2.1. Els determinants 
3.2.1.1. Demostratiu 
Formes: variació de gènere i nombre. (questo/a/i/e, codesto/a/i/e, quello/a/i/e) 
Deixi de persona, espai i temps. (Deissi) 
3.2.1.2. Possessiu 
Posició del possessiu dins el sintagma nominal, èmfasi:  (lui è mio amico/lui è amico mio... 
(videlicet “...e non tuo, suo, nostro, vostro, loro) 
3.2.1.3. Indefinit 
Amb oposició de gènere; amb oposició de nombre: amb oposició de gènere i nombre. 
Concordança amb el substantiu que modifiquen. 
Quantificadors: Numerals cardinals, numerals ordinals i fraccionaris. Partitius: la metà di, un 
po’ di. Col·lectius: entrambi, tutti e due, un paio di, una decina di, una dozzina di,  un centinaio 
di, due centinaia di, un gruppo di, un mucchio di, la maggioranza … 
3.2.1.4. Interrogatius i exclamatius. 
Che + substantiu + (signe de interrogació/exclamació); quanto /a /i /e  + substantiu + (signe de 
interrogació/exclamació) 
3.2.2. L’aposició 
Caràcter explicatiu. Entre comes. (p.ex. “Dante, divin poeta, scrisse la Commedia”) 
3.3. La concordança 
 Concordança en femení singular del col·lectius gente (p. ex “La gente è tutta di fronte allo 
stadio”) 
 
4. EL SINTAGMA ADJECTIU 
4.1. Nucli: Adjectiu 
4.1.1. Formes apocopades: buono (buon),  bello (bel) ,  grande (gran),  santo (san), bravo. 
(Contrast amb  l’adverbi bene) 
4.2. Grau comparatiu: de superioritat, d’igualtat, d’inferioritat. Usos de che/di/ a//rispetto a/ 
di quanto  
4.3. Grau superlatiu absolut (superlativo assoluto): formes sintètiques (-issimo/a/i/e), formes 
analítiques (molto + adj.) i formes irregulars: (-errimo/a/i/e  p. ex. celeberrimo acerrimo, 
pauperrimo)  
4.4. Comparatius i superlatius irregulars (basso/inferiore/infimo; alto/superiore/supremo;...) 
4.5. Superlatiu relatiu. 
Diminutius (-ino/a/i/e, -etto/a/i/e, augmentatius, afectiu (vezzeggiativi), despectiu 
(peggiorativi) (-ino/a/i/e, -one/a/i/e, -ello/a/i/e, -otto/a/i/e, accio/a/i/e, -uccio/a/i/e, -
astro/a/i/e, -uncolo/a/i/e, es. ladruncolo) 
Concordança amb el substantiu. 
Substantivació mitjançant l’article determinat masculí (il bello, il brutto, il meglio, il peggio) 
4.2. Modificació del nucli 
Amb un sintagma adverbial: SAdv (adv. de quantitat, adv. acabats en -mente, locucions 
adverbials) (tanto, proprio, realmente, così, solo, perfino, addirittura, del tutto, per niente)  
 
5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Nucli: el verb 
5.1.1. Formes  personals. 
5.1.1.1. Mode Indicatiu. 
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5.1.1.1.2 Present: Formes dels verbs regulars i irregulars (consolidació: avere, essere, potere, 
volere, verbs acabats en -care,-gare, -scelg, -sciolg,-colg, -sciolg. Verbs de la III conjugació amb 
infix - isc-). Formes dels verbs reflexius i pronominals. 
Usos del present: actual (cronològic); habitual; general; amb valor de futur. 
5.1.1.1.3.  Pretèrit  imperfet. 
Formes dels verbs regulars i irregulars 
Usos del pretèrit imperfet: cortesia (p.ex. “Volevo un caffè, per favore”).  Marcadors 
temporals. Aspecte imperfectiu. 
Valor descriptiu: acció interrompuda. Coincidència amb una acció passada (p.ex. “Quando 
arrivarono i suoi amici, preparava la cena”) 
5.1.1.1.4. Pretèrit  indefinit (passato prossimo) 
5.1.1.1.5. Pretèrit  plusquamperfet (trapassato prossimo).    
5.1.1.1.6. Pretèrit perfet (passato remoto) 
Usos. Marcadors temporals. Aspecte perfectiu. 
È da +(espressione di tempo)+ che +  pretèrit indefinit (passato prossimo) / Era da 
+(espressione di tempo)+ che +  pretèrit plusquamperfet (trapassato  prossimo) 
Contrast  pretèrit indefinit (passato prossimo) /  pretèrit perfet (passato remoto) . Contrast 
pretèrit imperfet  (imperfetto) / pretèrit perfet (passato remoto)  
Paradigma dels verbs regulars i irregulars  
5.1.1.1.7. Concordança dels temps del indicatiu. 
5.1.1.2 . Condicional simple i compost  
Amb el·lipsis de pròtasis (p.ex. “[se avessi potuto] Lo avrei fatto, ma non potevo”). Condicional 
de cortesia; condicional de modèstia (io direi che...). Valor de probabilitat en el passat. 
Formes dels verbs regulars. 
5.1.1.3. Mode Subjuntiu (consolidació) 
5.1.1.3.1.  Present 
5.1.1.3.2.  Imperfet 
5.1.1.3.3.  Perfet 
5.1.1.3.4.  Plusquamperfet 
Paradigma dels verbs regulars i irregulars 
5.1.1.3.5. Concordança dels temps del subjuntiu (introducció) 
5.1.1.4. Mode Imperatiu. 
Formes del imperatiu dels verbs regulars i irregulars. 
Col·locació dels pronoms personals darrere el verb (enclítics). 
Col·locació dels pronoms personals davant el verb per a les formes de cortesia. 
Per a les formes de cortesia coincidència de l’imperatiu negatiu amb el present de subjuntiu. 
Usos: Obligació, ordre, consell, ironia (casos de duplicació de l’imperatiu – mangia, 
mangia…che così dimagrisci), repetició emfàtica de cortesia (passi, passi per favore) 
5.1.2. Formes no personals 
5.1.2.1. Infinitiu present i passat (en les oracions temporals) 
5.1.2.2. Gerundi present i passat (en les oracions causals implícites) 
5.1.2. Concordança dels modes i temps verbals. 
5.2. Aspecte 
5.2.1. Perífrasis modals i aspectuals: 
5.2.2. Duratiu: Pret. impf. d’ind.;  
5.2.3. Habitual:  esser solito + infinitiu.  
5.2.4. Incoatiu / terminatiu: Stare per, cominciare a + infinitiu / terminare di, finire di + infinitiu. 
5.3. Modalitat 
5.3.1 Factualitat: indicatiu 
5.3.2 Necessitat: perífrasis formes personals; aver bisogno /di + infinitiu/ che + subjuntiu  
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5.3.3 Obligació: imperatiu; perífrasis. 
5.3.4 Capacitat: potere / sapere + infinitiu 
5.3.5 Permís: potere + infinitiu 
5.3.6 Valoració: Esser  + Adj./ Adv. + que+  or. sub. sust. (p.ex. “È bene/male che...”) 
5.3.7 Intenció: voler/ pensare di + infinitiu 
5.3.8. Prohibició: imperatiu negatiu 
5.4. Verbs Idiomàtics amb doble pronom fix (farcela, sentirsela, cavarsela,...) 
5.5. Veu passiva: auxiliars essere, venire, andare + participi 
“si” impersonal/passivant 
5.6. Funcions sintàctiques. 
Funció del verb dins les oracions amb predicat verbal i predicat nominal. 
El SV en funció de Subjecte, de CD i CR. 
 
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Nucli: Adverbis i locucions adverbials 
6.1.1. Adverbis  de temps: (Indicació de temps en relació al moment en què o de què es parla: 
ora, oggi, ieri, domani, già, ancora, prima, dopo, fra, allora, poi, subito; Indiquen un moment 
per ells mateixos). 
6.1.1.1. Freqüència: sempre, abitualmente, generalmente, mai.. 
6.1.1.2. Duració: durante 
6.1.2. Adverbis de lloc. 
6.1.2.1 Localització: davanti, dietro, dentro, fuori… 
6.1.2.2 Determinatius: qui, qua, lì, là. 
6.1.2.3 Moviment: avanti, indietro, dintorno. 
6.1.3. Adverbis de quantitat: molto, poco, abbastanza, troppo… 
6.1.4. Adverbis de manera: acabats en -mente. 
6.1.5. Adverbis d’afirmació i de negació. 
6.2. Adverbis modals. 
6.2.1. Adverbis de dubte: forse, probabilmente. 
6.3. Adverbis conjuntius i focalitzadors: 
6.3.1 Per reforçar: inoltre 
6.3.2 Per particularitzar: soprattutto, specialmente. 
6.3.3 Per excloure: solo, solamente. 
6.4. Adverbis interrogatius: come?,  dove?, quando?, quanto?, perché?. 
Usos amb preposició: Locucions adverbials 
modo: alla svelta, di corsa, in fretta e furia, così così  ecc.; 
luogo: di qui, di là, di sopra, di sotto, in su, in giù, di fuori, per di qua, per di là, da queste parti, 
nei dintorni, da lontano, da vicino ecc.; 
tempo: una volta, un tempo, per sempre, d'ora in avanti, fra poco, in futuro ecc.;  
quantità: all'incirca, né più né meno, fin troppo, di più, di meno, un poco ecc.; 
affermazione: di certo, senza dubbio, di sicuro, ecc. 
negazione: neanche per idea, neanche per sogno ecc.  
dubbio; quasi quasi ecc. 
interrogative: da dove? 
6.5. Modificació del nucli: Mitjançant un adverbi: poco /molto / abbastanza / troppo + adverbi 
6.6. Posició dels elements del sintagma: S.Adj.+S.Adv /V+S.Adv. 
6.7. Funció sintàctica: CC 
 
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Nucli: preposicions i locucions preposicionals (Locuzioni avverbiali) 
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7.2. La preposició 
Ús contrastiu de la preposició a en el CD/CD de persona, en italià i castellà 
Preposicions i locucions preposicionals que indiquen temps, lloc, moviment  i direcció: a, in , 
da, per, fino a, verso… prima di / dopo di... 
La preposició di: possessió, matèria, contingut, classe, edat, assumpte. 
La preposició con: manera, companyia i contingut. 
La preposició per: vantaggio, fine, causa  
Règim preposicional de verbs i adjectius d’ús freqüent. (cercare di, provare a, riuscire a, 
continuare, stare attento...enfasi sulla differenza rispetto al règim preposicional 
castellà/català)  

 
 
1.3. Continguts fonètics, fonològics i ortogràfics 

 
1.3.1. Fonètica i fonologia 
1.3.1.1. Fonemes vocàlics (amb èmfasi en la diferència entre /e/ - /ε/ i /o/ - ) Diftongs i 
triftongs (puoi, muoio). 
1.3.1.2. Fonemes consonàntics. Consonants simples i consonants germinades. Grups 
consonàntics: gl, gn, sc. La lletra h muda. 
1.3.1.4 Funció de les consonants germinades (pena-penna; preso-presso). 
1.3.1.5. Fonemes italians no existents en català o castellà o que funcionen de manera diferent: 
[v] labiodental (vino); /r/ vibrant simple inicial de paraula; [ts] i [dz] simple o germinada en 
posició interna (grazie, azzurro); /k/ velare (chiesa); /t/ alveopalatale (ciao). 
1.3.1.6. Pronunciació de la s "impura" al principi de paraula. 
1.3.1. 7.Pronunciació de la s "sorda" i s "sonora" 
1.3.1.8. L'accent: característiques generals. Accent tònic i accent gràfic. 
 
1.3.2..  Continguts ortogràfics: 
1.3.2.1. Correspondència entre fonemes i grafemes 
1.3.2.2. Ús dels caràcters en les seves diferents formes: Majúscules i minúscules (sigles, punts 
cardenals, segles, noms abstractes, organismes públics), cursiva, negret, subratllat 
1.3.2.3. Separació de paraules al final de línia d’acord amb regles de separació sil·làbica 
Puntuació: normes bàsiques 
1.3.2.4. Us dels signes ortogràfics: cometes, parèntesis, punts suspensius, asterisc, barra 
 
 

 2. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS  
 
 
Primera Avaluació: 12-21 desembre 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 1-7   
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS 
 
Sintagma nominal: 
 Substantius propis i topònims;  
invariables en –isi, -osi, -asi 
Substantius sobrabundants 
Pronoms demostratius (questo, codesto, quello, ciò) 
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Sintagma verbal: 
Indicatiu: Present: formes dels verbs acabats en –care, -gare –scelgo, -sciolgo, -colgo.  
Verbs de la III conjugació amb infixe - isc- 
Indicatiu: Pretèrit perfet  
 
Segona Avaluació:  12-20 març 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 8-14  
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS 
 
Oracions subordinades: 
Causals implícites i explícites 
Finals explícites 
Adverbials temporals implícites (prima di, prima che, dopo + inf. composto)  
 
Sintagma verbal 
Imperatiu: usos (obligació, ordre, consell, ironia) 
 
Tercera Avaluació:  15-22 maig 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitat: 15 i 16 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS 
 
Aposició 
 
Concordança: substantiu gente i altres noms col·lectius 
Locucions adverbials de modo, tempo, quantità, dubbio, etc 
 
 
3. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació serà: 
 

 Formativa  (contínua): 
 

Els alumnes oficials de Avançat 1, podran superar el curs per avaluació contínua, sempre que 

hagin assistit de manera regular a classe (70% mínim).  
Per a realitzar l’avaluació: recollida sistemàtica de dades al llarg de cada trimestre per part 
del professor i dels alumnes sobre la consecució dels objectius del nivell en les destreses de 
Comprensió Oral - Comprensió Escrita-  Expressió Escrita - Expressió Oral i Ús de la llengua, 
mitjançant proves que s’arxivaran al departament i que permetran la confecció d’informes 
trimestrals. Cada part de la prova es puntuarà sobre 20 punts. La puntuació mínima per a la 
superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). Els resultats corresponents a la 
primera i segona avaluació comptabilitzaran cada una un 25% de la nota final; els resultats 
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corresponents a la tercera avaluació comptabilitzaran un 50% de la nota final (sempre que 
aquesta ultima estigui aprovada). * 
 

En el cas de no aprovar per avaluació contínua, l’alumne/a podrà presentar-se a la prova global 

de recuperació de juny i setembre. El mínim exigit per superar la prova és d’un 60% per cada 

una de les parts.  

Els alumnes que després de la tercera avaluació han de fer l’examen final de juny, només faran 

l’examen de les parts de la tercera avaluació que no hagin aprovat. 

 
 

 Sumatòria (final):  
 
La superació d’aquesta prova permetrà l’accés al curs següent a aquells alumnes que no 
hagin superat el curs amb l’avaluació formativa.  
Es durà a terme a final de curs i al setembre mitjançant una prova d’aprofitament elaborada 
conjuntament pels professors del departament que imparteixen el mateix nivell. 
La prova tindrà com a punt de referència la descripció del nivell i els objectius generals i 
específics per destreses establerts en aquesta programació. 
 
 Existirà uniformitat en els departaments pel que fa als criteris d’administració i correcció de la 
prova dels alumnes de tots els cursos del mateix nivell. 
 
 
Els alumnes que no obtinguin la qualificació mínima en una o més destreses amb l’avaluació 
continua o amb l’avaluació final, s’hauran d’examinar únicament de les destreses suspeses, a la 
prova de juny i/o setembre. 
 
La prova consisteix en avaluar els objectius y continguts del nivell Avançat 1 (que compren els 
objectius i continguts dels nivells Intermedi 1/2 i Basic 1/2) en les destreses de: 
 
1- Comprensió Oral  
2- Comprensió Lectora  
3- Ús de la llengua                 
4- Expressió Escrita 
5- Expressió Oral 
 
Cada part de la prova es puntuarà sobre 20 punts. 
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir almanco la puntuació mínima a cada part. 
 
 
 
4. LLIBRE DE TEXT I RECURSOS DIDÀCTICS 
 
- T. Marin, Nuovo progetto italiano 3, Edilingua.  
  Unitats: de la 1 a la 16 
  Lectures recomanades:  
 Bertola Stefania, Ne parliamo a cena 
 Camilleri Andrea, La paura di Montalbano 
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 Ferrante Elena, Storia del nuovo cognome 
 Giordano Paolo, La solitudine dei numeri primi  
 Littizzetto Luciana, La principessa sul pisello 
Volo Fabio, Il giorno in più 
 
 

-Recursos didàctics: 
- T. Marín, Ascolto Avanzato, Edilingua:  unitats: 8-9-11-15-28-29 
- A. De Giuli, Magari, Alma Unitats: de la 1 a la 7 
- Passeggiate italiane (livello avanzato) 
-Material àudio corresponent al nivell i material didàctic elaborat pel professor per tal de 
tractar i/o completar els temes desglossats en la programació, procedents de diverses fonts. 
 
Gramàtiques de consulta: 
 
-G. Battaglia, Gramática Italiana para estudiantes de habla española, Bonacci. 
-M. Mezzadri, Grammatica Essenziale della Lingua Italiana con esercizi, Guerra. 
-S. Nocchi, Nuova grammatica Pratica della Lingua Italiana, Alma. 
-S. Nocchi, Grammatica Avanzata della Lingua Italiana, Alma. 
-L. Serianni, Grammatica Italiana, Utet. 
-M. Carrera Díaz, Curso de Lengua italiana –parte teórica y parte práctica, Ariel. 
-M.Dardano,P. Trifone, Grammatica italiana, Zanichelli. 
- C. Sambugar, Dizionario dei sinonimi e dei contrari, La nuova Italia. 
 
Diccionaris bilingües: 
 
-Collins, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
- Espasa, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
-Herder-pons, Dizionario Spagnolo- Italiano e Italiano-spagnolo (75.000 veus. 
- Laura Tam, Hoepli (160.000 veus) 
-Ambruzzi, Nuovo Dizionario Spagnolo-italiano/ Italiano-Spagnolo, Paravia. 
-Carbonell, Dizionario fraseologico completo Spagnolo-Italiano/ Italiano-Spagnolo. Hoepli 
-Diccionari Catalano-Italiano / Italiano-Catalano, Enciclopèdia Catalana. 
 
Diccionaris Monolingües: 
 
-Devoto-Oli, Dizionario della Iingua Italiana, Le Monnier. 
- Zingarelli, Dizionario della lingua italiana, Zanichelli. 
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NIVELL AVANÇAT 2  
 
 

1. CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL NIVELL AVANÇAT 2 
 

Als continguts específics d’aquest nivell es sumen els continguts dels nivells anteriors. 
 

1.2. Continguts Lèxics 
 
Els continguts lèxics corresponen a les diferents àrees temàtiques i als objectius del nivell.  
 

1.3. Continguts morfosintàctics  
 
Reconeixement i ús d’estructures morfosintàctiques a partir de textos (gramàtica textual) i 
exercicis específics. 
 
1. L’ORACIÓ SIMPLE.   
 
1.1 Tipus d'oració, els elements constitutius i la seva posició 
1.1.1. L’oració declarativa simple  
1.1.2. Ordre marcat:  
1.1.2.1.Dislocació a l’esquerra: p.ex. “La mela l’ha mangiata Mario” (anafora [ripresa-
ripetizione] della particella pronominale “la”) 
1.1.2.2.  Dislocació a la dreta: p.ex. “L’ha mangiata Mario la mela” (catafora [anticipo] della 
particella pronominale “la” che rimanda al sostantivo “mela”) 
1.1.2.3.  Pseudoescindides (pseudoscisse) (Pron. Rel "chi"/ pron, dem. "quel" + che): p.ex "Chi 
lo ha sempre tirato fuori dai guai è stato il padre", "Quello che non capisco è perché si comporti 
così") 
1.1.2.4. Topicalizació (dislocazione senza ripresa pronominale) (p. ex. “Mario è stato [non io]”, 
“Ai  Caraibi vorrei essere [non qui]”). 
1.1.1.1.1.5.  “Tema sospeso” o anacoluto (p.ex  “Io, speriamo che me la cavo”). 
1.1.1.2. L´oració declarativa complexa (p.ex. “Ho comprato il giornale” / “Non ho comprato il 
giornale”) 
1.1.1.2.1. Completives (completive con funzione di C.oggetto, Soggetto, C.indir…) (p.ex. "Volevo 
che tu venissi alla festa di mio fratello") 
 
1.1.2. L’oració declarativa complexa (aprofundiment) 
1.2.1. Completives (completive con funzione di C.oggetto, Soggetto, C.indir…) (p.ex. "Volevo 
che tu venissi alla festa di mio fratello") 
1.1.2. Escindides (frase scissa o spezzata / Infinitiu [implícita] p. ex. “È Mario ad aver mangiato 
la mela”, “Copritevi che fa freddo” (“che” causal), “È un’ora che ti aspetto” (“che” temporal). 
Copula + SNom. + CHE + Sverb. 
1.1.3. L’oració interrogativa indirecta  amb verb al subjuntiu (p.es. “Mi chiedo quanti anni 
abbia”; “Mi chiedevo quanti anni avesse”) (consolidació) 
1.1.4.  L’oració exclamativa  
1.1.4.1. El·líptiques (p.ex. “Beato te!”, “Poveri noi!”) 
1.1.1.3.2. Declarativa afirmativa o negativa con entonació exclamativa 
1.1.1.3.3. Dislocació a la esquerra (p.ex. “Il caffè macchiato arriva subito!” ) 
1.1.1.3.4. Topicalizació (p.ex. “Un miracolo ci vorrebbe!”) 
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1.1.1.3.5. Escindides (p.ex. “È un aiuto, quel che ti ho chiesto, non un consiglio”) 
1.1.1.3.6.  Sintagma escindit: Quanto /Come + V + Atr. (“Quanto sei sciocco!”) 
1.1.1.3.7.  “Tema sospeso” (p.ex. “Maria, come è cambiata!”) 
1.1.5.L'oració dubitativa amb Inf. Pres. o amb Dovere/potere en Indicatiu/Condicional + 
Infinitiu Pres. (p.ex. "Che fare?", "A chi potrei rivolgermi?") 
1.1.6. L'oració desiderativa (verb en Subj.) (p.ex. "Oh se tu fossi qui!", "Magari fosse venerdì") 
1.1.7. L’oració passiva (consolidació) Subj.+ (+Neg.) V aux. (essere/venire/andare) +V participi 
passat conjugat + C.Agent. “Si” impersonal/passivant en present i passat. 
1.1.8. Les oracions amb verbs impersonals (passat). Verbs transitius, intransitius, 
pronominals. (es: si è visto/a, si sono visti/e; si è andati; ci si è svegliati)  
 
 
2. L’ORACIÓ COMPOSTA.  
2.1. Oracions coordinades: juxtaposició (paratassi)  
2.1.1.  Expressió de relacions lògiques: 
2.1.1.1 Conclusió (proposicions coordinades conclusives): dunque, perciò, pertanto, quindi, 
sicché. 
2.1.1.2. Explicació (proposicions coordinades explicatives o declaratives): cioè, difatti, infatti, 
ossia, ovvero. 
2.2. Oracions subordinades: subordinació (ipotassi) (p. ex. “Lei farà un ottimo lavoro perché è 
brava”)  
2.2.1. Substantives (Subordinate sostantive o Complementari dirette o completive) 
(consolidació) 
2.2.1.1. Amb funció de Subjecte (Subordinate soggettive):  
Explícites: 
Verbs d’esdeveniment: accade che, capita che, succede che + indicatiu / subjuntiu. 
Verbs d’opinió i creença en forma impersonal: si crede che, si pensa che, si dice che + ind. / 
cong. 
2.2.1.2. Amb funció de CD (Subordinate oggettive): 
2.2.1.2.1. Verbs de dicció (estil indirecte): dire che, affermare che, assicurare che.  
2.2.1.2.2.Explícites e implícites (consolidació i aprofundiment):  
Verbs de pensament: formulació explícita adf. i neg. credere che, pensare che + indicatiu 
/conjuntiu /condicional simple-compost; credere di, pensare di + infinitiu simple-compost. 
2.2.1.2.3.Verbs volitius i desideratius en present: chiedere che, voler che, aver bisogno 
che…Selecció del mode subjuntiu. 
2.2.1.2.4.Verbs d’influència: consigliare che, raccomandare che. Selecció del mode subjuntiu. 
2.2.1.2.5.Verbs d’afecció : Particella Pronom. + piacere che (p. ex "Mi piacerebbe che tu 
venissi") aver piacere che, aver interesse che. Selecció del mode subjuntiu. 
2.2.1.2.6.Verbs de percepció: notare, vedere… 
2.2.2. Adjectives (Subordinate aggettive o relative) 
Sense antecedent explícit: Colui / colei/ coloro che 
Usos  de "il che" 
2.2.3. Adverbials (Subordinate avverbiali o Complementari indirette) (consolidació) 
2.2.3.1. Temporals explícites e implícites (consolidació i major riquesa de nexes) 
Posterioritat: Prima che +  subjuntiu 
Anterioritat: dopo che +  indicatiu / dopo + infinitiu compost 
Simultaneïtat:  Al + infinitiu; Quando + indicatiu (futuro anteriore) [doppio futuro p.ex. " 
Quando avrai  fatto i compiti potrai uscire"]. 
Delimitació: finché + present indicatiu/futur simple/+non+futur compost [sense valor de 
negació] / + preterit indefinit compost indicatiu /  + non + subjuntiu preterit compost [sense 
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valor de negació] (p.es “Finché ci sei sto tranquillo / finché ci sarai starò tranquillo / finché non 
te ne sarai andato non avrò pace  / finché non te ne fosti andato non capisti   /  finché non te ne 
sia  andato non avrò pace”). 
2.2.3.2. De lloc (consolidació) 
Procedència: Dove + verbo di movimento 
Destinació: Essere+ adverbi de lloc+ dove+ indicatiu 
2.2.3.3. De manera (comparative di analogia): Come + indicatiu (p.ex. "Fa'[così] come credi ") 
Come + Subjuntiu (p.ex. “Si comportava come non aveva mai fatto”; “Ha fatto come se niente 
fosse”  (consolidació) 
2.2.3.4. Consecutives explícites i implícites (consolidació i major riquesa de nexes) 
Consecutives explícites. Nexes i connectors: major riquesa de conjuncions: (p.es così che, 
cosicché , tanto che, talmente che...)  
Mode indicatiu 
Consecutives implícites. Nexes i connectors: tanto da, così da, a tal punto da. Mode infinitiu 
present o compost (presente o passato) 
2.2.3.5. Condicionals (consolidació i major riquesa de nexes) 
Explícites: Pròtasi en subjuntiu imperfet per si, apòdosi en condicional simple (presente) o en 
imperatiu  (p.ex. “Se piovesse, prendi l’ombrello!” [expressió de possibilitat] 
Pròtasi subjuntiu pretèrit plusquamperfet (trapassato) introduïda per si, apòdosi en 
condicional compost (passato) (p.ex. “Se avessi avuto tempo sarei andato al mare”; “Se fosse 
piovuto avrei preso l’ombrello” [expressió de impossibilitat o irrealitat]. 
2.2.3.6.  Finals. (consolidació) 
Explícites : perché, affinché + present /imperfet de subjuntiu  
Implícites: per, a, di, con lo scopo di... + infinitiu 
2.2.3.7. Limitatives (explícites e implícites): a patto che, purché, a condizione che + subjuntiu; 
per quanto, a quanto + indicatiu / subjuntiu 
2.2.3.8. Exceptuatives (explícites e implícites): eccetto che, salvo che, tranne che + 
subjuntiu/condicional; a meno di, eccetto, fuorché, salvo (che), tranne + infinitiu 
2.3. Discurs indirecte (consolidació amb práctica de transformació del discurs directe a 
l'indirecte i del indirecte al directe) 
 
3. El Sintagma Nominal. 
3.1. Nucli. 
3.1.1. El substantiu (consolidació i aprofundiment) 
Gènere: Substantius amb la mateixa forma per el masculí i el femení; substantius epicens 
(persona, vittima, guardia, sentinella, collega…); Casos específics de substantius invariables 
(guida, collega…) 
Noms composts i juxtaposts (p.ex. apriscatole; donna poliziotto) 
Plural dels noms en -cia/-gia; Plural dels noms en-io. 
Expressions idiomàtiques. 
Col·loqui alismes 
 
3.1.2. El Pronom 
3.1.2.1. Personals (consolidació) 
Si en oracions impersonals i passives reflexes. 
Si per indicar diferència semàntica amb verbs de moviment (andare/ andarsene, tornare / 
tornarsene  
3.1.2.2. Demostratius  
Recursos d’identificació: stesso, medesimo 
“Ci” en funció de pronom demostratiu amb valor neutre (= di ciò, a ciò, su ciò...) 
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3.1.2.3. Indefinits (aprofundiment) 
3.1.2.3.1. Col·lectius: tutto/a/i/e 
3.1.2.3.2. Distributius: Distributiu invariable ogni; distributiu que selecciona els elements d´un 
grup un per un. (ciascuno/a) 
3.1.2.3.3. Multiplicadors: il doppio, el triplo, dieci volte tanto. 
3.1.2.3.4. Doble negació amb els indefinits negatius. (non...niente / non...nulla) 
3.1.2.3.5. Identificatius: uno…l’altro; l’altro; lo stesso; gli altri 
3.1.2.3.6. Numerals Col·lectius: amb oposició de gènere (entrambi/e), invariables (ambedue) 
 
3.2. Modificació del nucli. 
3.2.1. Els determinants. 
3.2.1.1. L´Article. 
3.2.1.1.1. Determinat. 
Usos: especificatiu; identificatiu. Ús anafòric  
L’article per a substantivar l’adjectius (il bello, il brutto…è che…) 
3.2.1.1.2. Indeterminat 
Usos:  Significat bàsic: indefinit 
3.2.1.1.2. Indeterminat 
Usos:  Significat bàsic: indefinit 
Incompatibilitat en general substantius no comptables  
3.2.1.2. Demostratius: (consolidació) 
3.2.1.4. Indefinits: (consolidació) 
La forma invariable qualsiasi davant un substantiu/ amb el subjuntiu 
Distributius: ogni. Distributiu invariable; distributiu que selecciona els elements d’un grup un 
per un.  
Diferència en l´ús de tutti / ogni 
Multiplicadors: il doppio, il triplo. 
Identificatius: uno, un altro,  l'altro; lo stesso; gli altri 
Tanto /a /i /e  + sustantivo 
3.2.3. L’aposició 
 
4. El sintagma  adjectiu 
4.1. Nucli: L’adjectiu qualificatiu 
El grau comparatiu: d’igualtat (tanto quanto /come), de superioritat, , d´inferioritat (più di quel 
che, meno di quel che) 
El grau superlatiu: absolut amb prefixos (arci-, ultra-, stra-, sopra-, sovra-, super-, iper-, extra-), 
amb iteració de l’adjectiu (p. ex. “È una casa piccola piccola”).  
El superlatiu relatiu. 
Posició: Casos més freqüents d’anteposició: valor emfàtic. 
Canvi de significat per la posició de l’adjectiu (un paese grande / un gran paese) 
4.2. Modificació del nucli 
Amb un sintagma nominal; amb un sintagma adjectival; amb un sintagma adverbial (adv. de 
quantitat, adv. acabats en mente, locucions adverbials); amb un sintagma preposicional. 
 
5. El sintagma verbal 
5.1. Nucli: el verb 
5.1.1. Formes  personals. 
5.1.1.1. Mode Indicatiu. 
5.1.1.1. 2 Present: verbs irregulars en present d´indicatiu.  
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5.1.1.1.3. Futur: Formes dels verbs regulars i irregulars. Futur de probabilitat (Saranno due o 
tre..., sarà sulla cinquantina...). 
5.1.1.1.4.  Futur compost (futuro anteriore): Formació: Futur de Essere/Avere + participi 
passat. Usos del futur: probabilitat, suposició, dubte. Futuro anteriore in doppio futuro con 
condizione di anteriorità (p.ex. quando avrai fatto i compiti uscirai) 
5.1.1.1.1.1.4.  Pretèrit  indefinit (passato prossimo). Forma impersonal del verbs transitius, 
intransitius i pronominals. 
5.1.1.1.1.1.5. Pretèrit  plusquamperfet (trapassato prossimo): 
5.1.1.1.1.1.6.  Pretèrit perfet (passato remoto) Sistematització. 
Paradigma dels verbs regulars i irregulars. 
5.1.1.1.1.7.  Pretèrit perfet anterior (trapassato remoto) 
Quando/Dopo che/Non appena + S verb. (Pretèrit perfet anterior) 
5.1.1.1.1.8. Concordança dels temps del indicatiu 
5.1.1.1.3.  Condicional compost. 
5.1.1.1.4. Subjuntiu  
5.1.1.1.3.1.  Present 
5.1.1.1.3.2.  Imperfet 
5.1.1.1.3.3.  Perfet 
5.1.1.1.3.4.  Plusquamperfet 
5.1.1.1.4.  Usos: (aprofundiment) 
5.1.1.1.4.1.  En oracions simples independents: per expressar desig (amb magari p.ex. “Magari 
fosse festa!” proposició optativa amb verb al subj.) i creença/opinió. 
5.1.1.1.4.2.  En oracions subordinades: per expressar desig: volere/desiderare + che + pres. de 
subj. 
5.1.1.1.4.3.  Estil indirecte: quan es reprodueix un imperatiu. (La maestra dice agli alunni che 
escano=La maestra dice agli alunni. “Uscite!”) 
5.1.2.1.4.4.  Amb verbs d’opinió en present / imperfet d’indicatiu en forma negativa (non credo 
che + pres. de subj. non credevo che + impf. de subj.) 
5.1.1.1.4.5.  Amb verb principal d’afecció: piacere, far piacere + che +  pres. de subj.( p.ex.  “Mi 
fa piacere che sia lei la vincitrice”)   
5.1.1.1.4.6.  Amb construccions que suposen un judici valoratiu: Essere + Adj. + che+ pres. de 
subj. ( p.ex. “È bene che si sappia la verità”)   
5.1.1.1.4.7.  En oracions subordinades  temporals: prima che +  presente de subjuntiu ( p.ex.  
“Salutalo prima che se ne vada”)   
5.1.1.1.4.8.  En oracions subordinades condicionals: pròtasi en imperfet de subjuntiu 
introduïda per si, apòdosi en condicional simple. 
5.1.1.1.4.9.  En oracions subordinades finals introduïdes per affinché. 
5.1.1.1.4.10. Amb els indefinits (p.ex. qualsiasi decisione prendiate, per me va bene) 
5.1.1.1.5. Concordança dels temps del subjuntiu 
5.1.2. Formes no personals. 
5.1.2.1. Infinitiu  
Infinitiu passat amb la conjunció “dopo” (revisió)  (p.ex. “Dopo aver mangiato è uscito”) 
Col·locació dels pronoms personals objecte. 
Substantiu verbal 
5.1.2.2. Gerundi  
5.1.2.2.1. Present  
Formes continues: stare + gerundio 
Col·locació dels pronoms personals objecte 
5.1.2.2.2. compost  
5.1.2.3. Participi 



 

67 

5.1.2.3.1 Present 
5.1.2.3.2 Compost  (Formes del verbs irregulars, consolidació) 
5.1.3. Concordança dels modes i dels temps verbals 
5.2. Aspecte (especial atenció al contrast entre aspecte duratiu i puntual de l’acció): 
5.2.1. Perífrasis modals i aspectuals: 
5.2.2.  Duratiu: stare + gerundio 
5.2.3. Habitual:  Pres. d’indicatiu / Impf. d’indicatiu: solere + infinitiu.  
5.2.4. Reiteratiu: prefix ri- + V.; V + Adv. / Locució adv.( di nuovo, ancora, un’altra volta...); 
tornar a + infinitiu.  
5.2.5. Ingressiu/ Incoatiu: Pres. d’ind., Preterit perfet simple d’ind. (passato remoto) , Impf. 
d’ind., perífrasis incoatives/ingressives: Stare per /essere sul punto di / essere in procinto di / 
accingersi a / scoppiare a / mettersi a, attaccare a / incominciare col + inf.  
5.2.6. Puntual: Preterit perfet simple d’ind. (passato remoto) 
5.2.7. Perfectiu/terminatiu: Preterit perfet simple d’ind. (passato remoto), Pret. 
Plusquamperfet d’indicatiu (trapassato prossimo), Impf. d’ind. (narratiu), Pret. Anterior 
(trapassato remoto), Cond. perf. (condizionale passato);   Smettere/cessare  di + infinitiu.  
5.3. Modalitat (consolidació) 
5.3.1 Factualitat: indicatiu 
5.3.2 Necessitat: perífrasis formes personals; aver bisogno /di + infinitiu/ che + subjuntiu  
5.3.3. Capacitat: potere / sapere + infinitiu 
5.3.4 Permís: potere + infinitiu 
5.3.5. Valoració: Ser / estar + Adj. / Adv.+ que+ or. sub. sust apprezzare + che +  pres. de subj. 
5.3.6. Intenció: voler/stare per / pensar di + infinitiu 
5.3.7. Desig: volere + che + pres. de subj; sperare che + or. sub. sust; mi piacerebbe + infinitiu. 
5.3.8. Opinió: credere, pensare, sembrare + or. sub. sust.  
5.3.9. Dubte 
5.3.10. Consell, recomanació: consigliare di + inf. 
5.3.11. Petició 
5.3.12. Agraïment 
5.3.13. Hipòtesi 
5.3.14. Finalitat 
5.4. Veu passiva (consolidació) 
La passiva reflexa 
5.5. Funcions sintàctiques. 
Funció del verb dins les oracions amb predicat verbal i predicat nominal. 
El SV en funció de Subjecte, de CD i CR. 
5.2. Complements 
Atribut,  CD, CI; CC, CR i Predicatiu 
 
6. El sintagma adverbial (consolidació) 
6.1. Nucli: Adverbis i locucions adverbials 
6.1.1. Adverbis de temps. (Indicació de temps en relació al moment en què o de què es parla: 
ora, oggi, ieri, domani, già, ancora, prima, dopo, fra, allora, poi, subito; Indiquen un moment 
per ells mateixos). 
6.1.2. Adverbis de lloc. 
6.1.2.1 Localització: davanti, dietro, dentro, fuori… 
6.1.2.2 Determinatius: qui, qua, lì, là. 
6.1.2.3 Moviment: avanti, indietro, dintorno. 
6.1.3. Adverbis de quantitat: molto, poco, abbastanza, troppo… 
6.1.4. Adverbis de manera: Restriccions: adjectius que no poden formar adverbis en -mente. 
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6.2. Adverbis modals. 
6.2.1. Adverbis de dubte: forse, probabilmente. 
6.3. Adverbis conjuntius i focalitzadors. 
Per reforçar: inoltre. 
Per particularitzar: soprattutto, specialmente. 
Per excloure: solo, solamente 
Per intensificar: totalmente, realmente, veramente. 
6.4. Adverbis interrogatius: come?,  dove?, quando?, quanto?, perché? 
Usos amb preposició: Locucions adverbials 
modo: alla svelta, a precipizio, di corsa, in fretta e furia, a rotta di collo, alla meglio, alla meno 
peggio, così così, in un batter d'occhio, di buon grado, a più non posso ecc.; 
luogo: di qui, di là, di sopra, di sotto, in su, in giù, di fuori, per di qua, per di là, da queste parti, 
nei dintorni, nei pressi, nei paraggi, da lontano, da vicino ecc.; 
tempo: una volta, un tempo, per sempre, per l'addietro, or ora, d'ora in avanti, fra poco, in 
futuro, di buon'ora, di quando in quando ecc.;  
quantità: a bizzeffe, press'a poco, all'incirca, né più né meno, fin troppo, di più, di meno, un 
poco ecc.; 
affermazione: di certo, senza dubbio, di sicuro, per l'appunto ecc. 
negazione: neanche per idea, neanche per sogno ecc. 
dubbio: quasi quasi ecc. 
interrogative: da dove? 
6.5. Modificació del nucli: Mitjançant un adverbi: poco /molto / abbastanza / troppo + 
adverbi;  mitjançant sufixes (bene-benino-benone) 
6.6. Posició dels elements del sintagma. S.Adj.+S.Adv /V+S.Adv. 
6.7. Funció sintàctica: CC 
7. El sintagma preposicional. 
7.1. Nucli: preposicions i locucions preposicionals (Locuzioni avverbiali) 
7.2. La preposició 
La preposició a en el CI i en el CD de persona. 
Lloc: Direcció, distància, procedència, localització, destí: diferències en l´ús de a,  di, da, in, 
verso, fino,  per. 
Temps: hora, moment, mes, any, període, aproximació, finalització: a, di, da, in, verso, fino,  
per. 
Manera: a, in, con, da. 
Matèria i assumpte: di 
Companyia i contingut: con 
Contrast con / senza 
La preposició per  (Lo faccio per te; lo vende per mille euro; per me, per la sua età …) 
Règim preposicional de verbs i adjectius d´ús freqüent. 
 
1.4. Continguts Fonètics, Fonològics i Ortogràfics 
 
1 Continguts fonètics: 
1.1. Fonètica i fonologia 
1.1.1. Fonemes vocàlics. Diftongs i triftongs (puoi, muoio). 
1.1.2. Funció de les consonants germinades (pena-penna; preso-presso). 
1.1.3. Fonemes italians no existents en català o castellà o que funcionen de manera diferent: 
[v] labiodental (vino); /r/ vibrant simple inicial de paraula; [dz] i [ts] simple o germinada en 
posició interna (grazie, azzurro); /k/ velar (chiesa); /ƒt/ alveopalatal (ciao). 
1.1.4. L'accent: característiques generals. Accent tònic i accent gràfic (o obligatori). 



 

69 

1.1.5. Enllaços vocàlics: elisions i apòcope. 
1.1.6. Aspectes bàsics del ritme i l'entonació de la frase: interrogativa, exclamativa i 
declarativa. 
 
2 Continguts ortogràfics: 
2.1 Correspondència entre fonemes i grafemes 
2.2 Us dels caràcters en les seves diferents formes: Majúscules i minúscules (sigles, punts 
cardenals, segles, noms abstractes, organismes públics), cursiva, negret, subratllat 
2.3 Separació de paraules al final de línia d’acord amb regles de separació sil·làbica 
2.4 Puntuació: normes  
2.5 Us dels signes ortogràfics: cometes, parèntesis, punts suspensius, asterisc, barra, etc. 
  

 
 2. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS  

 
Primer trimestre : 21 desembre 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 1,2,3,4 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS 
 
 
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
Expressió Escrita: Mínim 3 redaccions  
 
Segon trimestre :  20 març 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 5,6,7,8 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS 
 
 
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
 Comprensió escrita: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell de    
  l’examen. 
 Ús de la llengua: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell de   
 l’examen. 
 Comprensió oral: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell de   
 l’examen. 
 Expressió escrita: mínim 3 redaccions 
 Expressió oral: mínim 1 assaig individual/per parelles 
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Tercer trimestre : 31 maig 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitat: 9 
 
2) CONTINGUTS COMPLEMENTARIS 
    Pretèrit perfet anterior (trapassato remoto) 
 
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
Expressió escrita: mínim 3 redaccions. 
 
 
3. AVALUACIÓ 
 
Per obtenir  la certificació del Nivell Avançat 2 caldrà superar una PROVA DE DOMINI  unificada 
i homologada per la Conselleria d’Educació i Cultura. Les proves unificades per als alumnes 
oficials i lliures es realitzaran en dues convocatòries, una al mes de maig/juny i l’altra al mes de 
setembre, segons calendari facilitat pel Cap d’Estudis i una vegada hagi estat aprovat per  la 
Conselleria. 
La versió definitiva i completa de les proves, així com els criteris de correcció i avaluació, 
durada i percentatge per cada part de l’examen seran acordats per la comissió establerta a 
l’efecte d’acord amb l’estructura establerta a l’Annex I del decret de desenvolupament 
curricular i a les Instruccions de Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructura 
Educatives.  
Les proves tindran com a punt de referència la descripció del nivell i els seu objectius i 
continguts generals i específics per destreses (que comprenen els dels nivells Avançat 1, 
Intermedi1 i 2, Bàsic 1 i 2). 
Els alumnes oficials i lliures es poden examinar de totes les parts orals i escrites de la prova a la 
convocatòria de maig/juny. Si a un alumne li queda alguna d’aquestes parts suspesa, a la 
convocatòria de setembre únicament s’haurà d’examinar de la part o de les parts suspeses, 
tant si són de la prova escrita com de la prova oral. 
 
Informació més precisa sobre el format de les proves i mostres dels models de proves es 
poden trobar al següent enllaç de la pàgina de Direcció General de Planificació, Inspecció i 
Infraestructura Educatives: 
 
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793 
 
Aquesta informació serà revisada i –si cal- actualitzada cada any devers el més de febrer. 
 
La prova tindrà cinc parts:  
 
1- Comprensió Oral  
2- Comprensió Lectora  
3- Ús de la llengua                 
4- Expressió Escrita 
5- Expressió Oral 
 
Cada part la prova de Certificat Avançat es puntuarà sobre 20 punts.   
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793
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Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir almanco la puntuació mínima a cada part. 
La puntuació de cadascuna de les parts superades en la convocatòria ordinària es mantindrà 
per la convocatòria extraordinària del mateix curs. 
 
4. LLIBRE DE TEXT I RECURSOS DIDÀCTICS 
Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Bravissimo! 4, Casa delle lingue.  
-Lectures recomanades: 
 De Carlo Andrea, Nel momento 
Guidi Gambino Gabriella, L'ultima passeggiata 
Littizzetto Luciana, La bella addormentata in quel posto  
Mazzucco Melania, Un giorno perfetto 
Maurensis Paolo, Canone inverso  
Moravia Alberto, Passeggiate africane 
-Recursos didàctis: 
- Nuovo Contatto C1 (unitats de la 1 a la 5) 
- Passeggiate Italiane (livello avanzato) 
- T. Marín, Ascolto Avanzato, Edilingua:  
   (unitats: 1-3-4-5-7-10-14-21-22-24-26-27) 
- A de Giuli, Magari, Alma (unitats: de la 8 a la 14) 
-Material àudio corresponent al nivell i material didàctic elaborat pel professor per tal de 
tractar i/o completar els temes desglossats en la programació, procedents de diverses fonts. 
 
Gramàtiques de consulta: 
 
-G. Battaglia, Gramática Italiana para estudiantes de habla española, Bonacci. 
-M. Mezzadri, Grammatica Essenziale della Lingua Italiana con esercizi, Guerra. 
-S. Nocchi, Nuova grammatica Pratica della Lingua Italiana, Alma. 
-S. Nocchi, Grammatica Avanzata della Lingua Italiana, Alma. 
-L. Serianni, Grammatica Italiana, Utet. 
-M. Carrera Díaz, Curso de Lengua italiana –parte teórica y parte práctica, Ariel. 
-M.Dardano,P. Trifone, Grammatica italiana, Zanichelli. 
- C. Sambugar, Dizionario dei sinonimi e dei contrari, La nuova Italia. 
 
Diccionaris bilingües: 
 
-Collins, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
- Espasa, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
-Herder-pons, Dizionario Spagnolo- Italiano e Italiano-spagnolo (75.000 veus. 
- Laura tam, Hoepli (160.000 veus) 
-Ambruzzi, Nuovo Dizionario Spagnolo-italiano/ Italiano-Spagnolo, Paravia. 
-Carbonell, Dizionario fraseologico completo Spagnolo-Italiano/ Italiano-Spagnolo. Hoepli 
-Diccionari Catalano-Italiano / Italiano-Catalano, Enciclopèdia Catalana. 
 
Diccionaris Monolingües: 
 
-Devoto-Oli, Dizionario della Iingua Italiana, Le Monnier. 
- Zingarelli, Dizionario della lingua italiana, Zanichelli 
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NIVELL C1 
 
 
1. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL C1 
 
Segons estableix el Marc Europeu Comú de Referència el nivell C1 implica un domini funcional 
efectiu de la llengua. El tret més característic d’ aquest nivell és un bon accés a un ampli 
repertori lingüístic, que permet una comunicació fluida i espontània, com es demostra en els 
exemples següents: pot expressar-se fluidament i espontàniament sense gaire esforç; té un 
bon control d’un repertori lèxic ampli que li permet superar fàcilment els buits que es puguin 
produir mitjançant circumloquis. Difícilment es detectarà la recerca d’expressions o 
d’estratègies d’evitació, i només un tema conceptualment difícil podrà impedir la fluïdesa 
natural del discurs. Les habilitats discursives que caracteritzen la banda anterior (B2+) 
continuen sent evidents en el Nivell C1, que posa més èmfasi en la fluïdesa, per exemple: 
seleccionar la frase més adient per iniciar les observacions, per prendre el torn de paraula o 
per guanyar temps i mantenir-lo mentre es pensa el que es vol dir; produir un discurs clar, fluid 
i ben estructurat, i controlar les estructures organitzatives, els connectors i els mecanismes de 
cohesió. Els alumnes d’aquest nivell han de ser conscients de la relació que existeix entre la 
llengua, la cultura que l’envolta i la importància dels registres. Han de desenvolupar l’afició a 
llegir tot tipus de textos: generals i de ficció. Han de ser capaços d’adaptar l’ús de la llengua a 
un ampli ventall de situacions socials, i expressar opinió i interactuar mitjançant textos orals i 
escrits reconeixent i fent un ús adient dels registres. En aquest nivell s’ha de millorar l’ús de la 
llengua estenent el seu vocabulari i perfeccionant la utilització i el domini de l’estil i del 
registre, més que aprendre noves estructures gramaticals. Aquest nivell de competència dóna 
accés a llegir i entendre qualsevol tipus de publicació, com ara tota mena de premsa o altres 
mitjans de comunicació, a més de poder abordar altres àrees culturals com el teatre, el cinema 
o la literatura.  
 
 El BOE del 16 de desembre de 2009 defineix aquesta nivell de la següent manera:  
 
Els alumnes d’aquest nivell han d’utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a 
participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que 
requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en 
diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli, i que versin sobre 
temes tant abstractes com concrets, fins i tot aquells amb els quals el parlant no estigui 
familiaritzat.  
 
2. CONTINGUTS  TEMÀTICS DEL NIVELL C1 

 
El MECR contextualitza les àrees temàtiques més importants. En arribar als nivells superiors 
aquestes àrees ja han d’haver estat majoritàriament cobertes pels aprenents. Aquests centres 
d’interès inclouen les experiències de la vida quotidiana i es distribueixen en "dominis". 
S’estableixen els següents dominis:  
1. personal  
2. públic  
3. ocupacional  
4. educatiu  



 

73 

Les àrees temàtiques que es presenten a continuació pertanyen a aquests dominis i categories. 
Els continguts d’aquestes àrees no intenten ser exhaustius ni prescriptius i permeten afegir 
altres que s’adaptin als interessos i necessitats individuals dels alumnes.  
a. Perspectiva social de l’habitatge: l’evolució de les ciutats: present i passat; trasllats de 
domicili, desplaçaments forçosos; llocs de residència, intercanvi de cases, tipus d’habitatges 
més sol·licitats, suburbis; condicions d’habitabilitat dels habitatges, dificultats d’accés a un 
habitatge; habitatges protegits; habitatges sense condicions d’habitabilitat; procés de llogar 
comprar i vendre un habitatge, etc.  
b. Llei, crim i delicte: delictes comuns, ofenses i crims; denunciar un delicte; càstigs; cadena 
perpètua, la pena de mort; la responsabilitat criminal; etc. Processos legals: arrest, detenció, 
judicis, sentències, apel·lacions; la vida a les presons, la rehabilitació i la reinserció social; la 
seguretat ciutadana, etc.  
c. Serveis per a la ciutadania: serveis de salut; serveis socials; serveis d’urgències; assistència 
social; l’ús de serveis públics; recursos culturals: biblioteques, parcs, centres socials; societats 
civils i ONG, gestions i negociacions amb les diverses entitats; procediments bancaris, sol·licitar 
un préstec o hipoteca; targetes de crèdit i dèbit, gestionar préstecs bancaris; la immigració, 
actituds i comportaments de les comunitats d'acolliment; processos per obtenir la nacionalitat; 
tramitacions i informes d’accidents, etc. 
d. Esdeveniments i personatges destacats: coneixements bàsics sobre els governs (parlaments i 
senats), les funcions de les institucions governamentals més representatives; personatges de la 
història, la literatura, la política, etc; les guerres mundials; el colonialisme; la formació de la 
llengua; el sufragi universal; les dones i el vot; la gent jove i el vot; etc.  
e. La família i les diverses organitzacions familiars: matrimoni; divorci; violència domèstica; 
segones núpcies; famílies d'acolliment; adopció ;l’educació dels infants, els matrimonis 
interculturals; els rituals referits al naixement, al matrimoni i a la mort; la monogàmia i la 
poligàmia, etc.  
f. El món del treball: satisfacció en el lloc de treball; igualtat; acomiadament del treball: 
implicacions; intimidació i assajament en el treball; normes internes de les empreses; 
descripció de diferents llocs de treball; problemes relacionats amb el treball, els procediments 
d’entrevista i selecció en el treball; els currículums personals; els canvis de professió; 
entrenament i estratègies per sol·licitar un lloc de treball; la immigració i el treball, treballar a 
altres països; les qualificacions acadèmiques; les necessitats educatives enfocades a l’obtenció 
d’un treball, etc.  
g. L’educació: l’ensenyament primari secundari i universitari; la formació professional; la 
formació permanent, estudis; escoles i aules; educació d’adults; formalitzar documentació; 
processos administratius; l’organització dels sistemes educatius a diversos països. L’educació 
laica i l’educació religiosa, etc.  
h. El medi ambient: el trànsit; el trànsit excessiu, la contaminació; els canvis climàtics; l’efecte 
hivernacle; el concepte de ostensibilitat; tractament de residus; temes relacionats amb el 
consumisme; els excessos en l’alimentació i el vestir. El assajos i la recerca sobre el medi 
ambient. Contribucions personals a la sostenibilitat mediambiental (la petjada ecològica). Les 
energies renovables, etc.  
i. La salut física i mental: la cultura de la nutrició; la interpretació de la informació nutritiva dels 
aliments; la relació entre el menjar i la bona salut; visites al metge; interpretar la informació 
sobre una malaltia; les prescripcions mèdiques; malalties comunes més freqüents i els seus 
símptomes, etc.  
j. Oci i cultura: el cinema; la música i el teatre; l’esport; la televisió; les ressenyes de pel·lícules; 
les formes alternatives de passar les hores d’oci; les tradicions més arrelades, les festes; les 
vacances i els viatges com a mitjans per a descobrir i contrastar les diferents cultures; cultura 
popular, expressions i refranys, ironia i humor, etc.  
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l. La publicitat i el consumisme: maneres alternatives d’adquirir productes; Internet i els seus 
avantatges i desavantatges; la globalització; conseqüències ambientals del consum excessiu: 
protecció dels consumidors; drets dels consumidors; reclamacions formals; les garanties dels 
productes, publicar anuncis; la publicitat enganyosa, etc. 
m. Ciència i tecnologia: els materials, equips i mecanismes de seguretat; la recerca, els avanços 
mèdics i tecnològics; la manipulació genètica i les seves implicacions ètiques delictes i crims 
que fan servir les noves tecnologies i els seus possibles usos delictius, etc.  
n. La natura i el món animal: el comportament animal i humà; la nostra relació amb els 
animals; les espècies de flora i fauna en vies d’extinció; la construcció de zoològics i parcs 
nacionals; el conflicte entre els animals salvatges i la població humana; etc.  
o. La seguretat i el perill del món que ens envolta. Les catàstrofes naturals i les catàstrofes 
provocades. La seguretat ciutadana. Els conflictes bèl·lics en el món actual. El terrorisme. Les 
oscil·lacions del sistema econòmic, etc.  
 
 
 
 
 
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL C1 

 
 

3.1. Comprensió lectora  

a) Comprendre textos extensos i complexos de caràcter literari o no literari, i apreciar-ne les 
diferències d’estil, sempre que l’alumne tingui oportunitat de tornar a llegir les seccions més 
complexes. 
b) Comprendre articles especialitzats i instruccions tècniques extenses, encara que no tinguin 
relació amb el camp d’especialitat de l’alumnat, identificant-ne els detalls, i les actituds i 
opinions explícites i implícites, sempre que es disposi de temps suficient per a tornar a llegir les 
seccions que presentin dificultat.  
c) Comprendre textos literaris contemporanis sense esforç i mostrar-ne una comprensió no 
només de la trama argumental sinó també dels significats, idees i connexions implícites.  
d) Comprendre, amb l’ajut ocasional d’un diccionari, qualsevol tipus de correspondència.  
e) Recollir, desprès d’una lectura ràpida, la informació necessària continguda en un ampli 
ventall d’escrits amb l’objectiu de formar una opinió fiable sobre la rellevància o utilitat 
d’aquesta informació.  
 
 
 

3.2.  Expressió escrita  

a) Expressar-se de forma extensa mitjançant textos clars i ben estructurats, destacant les idees 
principals i ampliant-les, defensant el punt de vista propi amb idees complementàries, motius i 
exemples adients i finalitzar amb una conclusió apropiada. 
b) Escriure cartes de diversos tipus i propòsits: sol·licituds i lliurament d’informació; sol·licituds 
de treball, queixes, disculpes, consells, etc. 
c) Escriure sobre temes complexos cartes, assajos o informes, etc, i destacar-ne els aspectes 
més importants.  
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d) Expressar-se amb claredat i precisió en la correspondència personal, fent servir l’idioma de 
manera flexible i eficaç, incloent-hi el llenguatge emocional, al·lusiu i humorístic, encara que 
l’ús d’aquest llenguatge no sigui sempre totalment adequat des del punt de vista social.  
e) Seleccionar l’estil i el registre apropiat en funció del lector al qual s’adrecin els textos.  
L’aprenent d’aquest nivell haurà de mantenir de manera consistent un alt grau de correcció 
gramatical; els errors encara són presents, emperò han de ser escassos, difícils de detectar i 
generalment l’aprenent ha de ser capaç de corregir-los quan es produeixen. El Nivell C1 suposa 
que l’aprenent ha d’expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense esforç evident. Només un 
tema conceptualment difícil pot obstaculitzar la fluïdesa natural del discurs.  
 

3.3. Comprensió auditiva  

a) Comprendre discursos extensos lingüística i conceptualment complexos, fins i tot si les 
condicions acústiques no són del tot favorables, encara que els textos no estiguin clarament 
estructurats i que les relacions entre les parts del discurs només siguin implícites. Aquests 
discursos poden referir-se a temes que no formin part del camp d’especialització de l’alumne, 
encara que, a vegades, s’hagin de confirmar certs detalls, sobretot si l’accent no és familiar. Els 
textos inclouran les diverses varietats estàndard de la llengua i podran estar articulats a 
velocitat normal o ràpida.  
b) Comprendre programes de televisió i pel·lícules sense esforç, tenint en compte que els 
arguments molt complexos i detallats poden encara presentar alguns problemes.  
c) Comprendre sense esforç interaccions socials en forma de debat públic i/o discussió en grup 
sobre temes abstractes, complexos i poc familiars.  
d) Fer servir les claus contextuals, gramaticals i lèxiques per inferir actituds, estats d’ànim, 
intencions i relacions entre els interlocutors, per a poder anticipar el desenvolupament del 
discurs.  
e) Reconèixer un ampli ventall d’expressions idiomàtiques i col·loquials i apreciar-ne els canvis 
de registre que es puguin produir.  
 

 

 

 

 

3.4. Expressió  Oral  

- Interacció  
a) Escollir una expressió adequada entre un repertori a l’abast de funcions del discurs per a 
introduir els comentaris propis amb la finalitat de prendre la paraula, mantenir-la i relacionar 
amb habilitat les pròpies intervencions amb les dels altres interlocutors.  
b) Expressar-se espontàniament i amb fluïdesa, sense haver de cercar les paraules de manera 
que resti fluïdesa al discurs, mostrant un bon domini d’un ampli repertori lèxic, substituint de 
forma eficaç els possibles buits o deficiències de comunicació amb circumloquis. Només quan 
l’alumne ha d’enfrontar-se a una situació comunicativa en la qual el tema és conceptualment 
molt complex es pot produir un discurs menys natural i fluid.  
c) Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç amb finalitats socials i professionals, adequant 
l’aportació pròpia a les dels altres interlocutors, fent ús de les convencions lingüístiques i 
paralingüístiques adients. 
d) Formular, de manera precisa, idees i opinions i demanar aclariment dels detalls que 
necessiten confirmar-se, sobretot si l’accent resulta poc familiar.  
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e) Mantenir un torn extens en una conversació informal i participar en intercanvis sobre temes 
abstractes o culturals amb un bon grau de fluïdesa i un ampli ventall d’expressions.  
f) Presentar descripcions clares i detallades sobre temes complexos que poden incloure 
subtemes, i desenvolupar alguns punts concrets per a arribar a una conclusió apropiada. 
g) Seguir i participar en converses i discussions informals en grup en les quals es tractin temes 
abstractes, complexos i, fins i tot, poc familiars.  
h) Seguir i participar en discussions i reunions formals, inclús sobre temes abstractes i poc 
familiars, sent capaç de presentar un argument sòlid de manera convincent, respondre a 
preguntes i comentaris i respondre als arguments contraris de manera fluida, espontània i 
apropiada. Si es produeix una dificultat, es resoldrà mitjançant una reformulació o una 
pregunta sol·licitant més detall o informació i fent servir les estratègies de compensació de 
manera adient.  
i) Expressar desacord o crítica sense causar en els interlocutors molèsties o incomoditats 
produïdes per l’ús de convencions socioculturals no adients.  
j) Participar plenament en entrevistes, com a entrevistat o entrevistador, mostrant la capacitat 
de desenvolupar el tema amb fluïdesa, sense fer ús d’un guió escrit i sent capaç de dirigir la 
interacció, incorporant al discurs les preguntes de terceres persones.  
- Producció oral  
a) Fer descripcions i presentacions i produir textos narratius o monòlegs ben detallats sobre 
temes complexos, integrant-hi subtemes, desenvolupant punts específics i donant forma final 
al discurs amb una conclusió apropiada. 
d) En adreçar-se a una audiència, expandir i elaborar punts explicatius o donar explicacions 
prou extenses incloent els exemples adients per donar suport al discurs. L’aprenent ha de 
saber respondre a les intervencions de l’audiència de forma espontània i gairebé sense esforç. 
Quan sigui necessari ha de poder respondre a preguntes inesperades o desviar-se del tema de 
forma espontània i natural, a més de mostrar capacitat d’enfrontar-se a les crítiques sense 
ofendre  als interlocutors.  
 
 
4. CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL NIVELL C1 
 
Als continguts específics d’aquest nivell es sumen els continguts dels nivells anteriors. Els 
continguts que se presenten a continuació inclouen i consoliden tots els nivells anteriors.  
 
 
 
4.1 Continguts lèxics  
 
 Segons s’incrementa la complexitat de la interacció i es tracten textos més autèntics es 
necessita un lèxic més ampli. En aquest nivell l’alumnat ha de tenir la capacitat de triar 
lliurament els temes que s’adaptin a les seves necessitats, tant de tipus general com específic, 
per tant no és pot incloure un llistat d’exponents lèxics. Els trets generals es poden definir de la 
següent manera:  
a. tenir un domini acurat i sòlid d’un ampli repertori lèxic, encara que es facin servir les 
estratègies de compensació i evitació quan es desconeix o no es recorda una paraula o 
associació lèxica. Això no obstant, l’aprenent haurà de ser capaç de buscar paraules o 
expressions sense fer-ho de forma evident enfront dels interlocutors.  
b. tenir un domini acurat i sòlid d’expressions idiomàtiques i col·loquials a més d’un ampli 
ventall de funcions discursives que permeten la iniciació i el manteniment del torn de paraula.  
Els aprenents necessiten, per tant, aprofundir en el coneixement dels següents mecanismes:  
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 formació de paraules (prefixos, sufixos, paraules compostes, etc.)  

 estructures discursives (referència pronominal, nexes entre paraules i oracions, etc.)  

 associacions lèxiques  

 frases fetes amb components preposicionals  

 fusió de paraules  

 préstecs lingüístics  

 expressions de matisos  

 expressions idiomàtiques  

 verbs amb preposicions  

 
4.2 .Continguts Morfosintàctics  

  
 
1. TIPUS D'ORACIÓ, ELS ELEMENTS CONSTITUTIUS I LA SEVA POSICIÓ 
 
1.1. L’ORACIÓ SIMPLE.   (La frase semplice) OI (+OD / CR) + V (p.ex. “Non gliel'ho detto”, 
“Gliene ho parlato”) 
1.1.1.  L’oració declarativa (enunciative o dichiarative: affermative e negative).  
1.1.1.1. L’oració declarativa simple  
1.1.1.1.1. Ordre marcat:  
1.1.1.1.1.1. Dislocació a l’esquerra: p.ex. “La mela l’ha mangiata Mario” (anafora [ripresa-
ripetizione] della particella pronominale “la”) 
1.1.1.1.1.2.  Dislocació a la dreta: p.ex. “L’ha mangiata Mario la mela” (catafora [anticipo] 
della particella pronominale “la” che rimanda al sostantivo “mela”) 
1.1.1.1.1.3.  Pseudoescindides (pseudoscisse) (Pron. Rel "chi"/ pron, dem. "quel" + che): p.ex 
“Chi lo ha sempre tirato fuori dai guai è stato il padre”, “Quello che non capisco è perché si 
comporti così”) 
1.1.1.1.1.4. Topicalizació (dislocazione senza ripresa pronominale) (p. ex. “Mario è stato [non 
io]”, “Ai  Caraibi vorrei essere [non qui]”). 
1.1.1.1.1.5.  “Tema sospeso” o anacoluto (p.ex  “Io, speriamo che me la cavo”). 
1.1.1.2. L´oració declarativa complexa (p.ex. “Ho comprato il giornale” / “Non ho comprato il 
giornale”) 
1.1.1.2.1. Completives (completive con funzione di C.oggetto, Soggetto, C.indir…) (p.ex. 
"Volevo che tu venissi alla festa di mio fratello") 
1.1.1.2.2. Escindides (frase scissa o spezzata): Mode Indicatiu [explícita] p.ex. “È Mario che ha 
mangiato la mela” (“che” relatiu) / Infinitiu [implícita] p.ex. “È Mario ad aver mangiato la 
mela”, “Copritevi che fa freddo” (“che” causal), “È un’ora che ti aspetto” (“che” temporal). 
Copula + SNom. + CHE + SVerb. 
1.1.1.2. L’oració interrogativa indirecta  amb verb al subjuntiu (p.es. “Mi chiedo quanti anni 
abbia”; “Mi chiedevo quanti anni avesse”) 
1.1.1.3.  L’oració exclamativa (p.ex. “Che bel cane!”; “Come sei cattivo!”; “Beato te!”; “Poveri 
noi!”) 
1.1.1.3.1. El·líptiques (p.ex. “Beato te!”, “Poveri noi!”) 
1.1.1.3.2. Declarativa afirmativa o negativa con entonació exclamativa 
1.1.1.3.3. Dislocació a la esquerra (p.ex. “Il caffè macchiato arriva subito!” ) 
1.1.1.3.4. Topicalizació (p.ex. “Un miracolo ci vorrebbe!”) 
1.1.1.3.5. Escindides (p.ex. “È UN AIUTO, quel che ti ho chiesto, non un consiglio”) 
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1.1.1.3.6.  Sintagma escindit: Quanto /Come + V + Atr. (“Quanto sei sciocco!”) 
1.1.1.3.7.  “Tema sospeso” (p.ex. “Maria, come è cambiata!”) 
1.1.1.4.  L’oració imperativa afirmativa o negativa (p.ex. "Vieni-venga subito qui" / "Non 
venire-venga!") 
1.1.1.5. L'oració dubitativa amb Inf. Pres. o amb Dovere/potere en Indicatiu/Subj. + Infinitiu 
Pres. (p.ex. “Che fare?”, “A chi potrei rivolgermi?”) 
1.1.1.6. L'oració desiderativa (verb en Subj.) (p.ex. “Oh se tu fossi qui!”, “Magari fosse 
venerdì”) 
1.2.  L´oració passiva Subj.+ (+Neg.) V aux. (essere/venire) + participio passato conjugat + 
C.Agent 
1.3. Les oracions amb verbs impersonals  
1.4. La concordança: subjecte / verb;  subjecte / atribut;  subjecte / predicat  
 
2. L’ORACIÓ COMPOSTA (Frase complessa): juxtaposició (paratassi) (p.ex. “Lei è brava e farà 
un ottimo lavoro”)  i subordinació (ipotassi) (p.ex. “Lei farà un ottimo lavoro perché è brava”) 
2.1. Oracions coordinades: justaposició (paratassi)  
2.1.1.  Expressió de relacions lògiques  
2.1.1.1. Conjunció (proposicions coordinades copulatives afirmatives i negatives / adjuntives) : 
e, né, neanche, neppure / inoltre, nonché, pure 
2.1.1.2. Disjunció  (proposicions coordinades disjuntives): o, oppure, altrimenti, in caso 
contrario 
2.1.1.3. Correlació (proposicions coordinades correlatives afirmatives i negatives): e...e, o...o, 
sia...sia, sia...che, sia...o, tanto...che/come/quanto, non...ma, non solo...ma anche  
2.1.1.4. Oposició (proposicions coordinades adversatives): ma, eppure, tuttavia, però, invece, 
tuttavia, bensì, eppure, piuttosto, mentre, nondimeno, anzi, anziché 
2.1.1.5. Conclusió (proposicions coordinades conclusives): dunque, perciò, pertanto, quindi, 
sicché 
2.1.1.6. Explicació (proposicions coordinades explicatives o declaratives): cioè, difatti, infatti, 
ossia, ovvero 
2.2. Oracions subordinades: subordinació (ipotassi) (p.ex. “Lei farà un ottimo lavoro perché è 
brava”) 
2.2.1. Substantives (Subordinate sostantive o Complementari dirette o completive)  
Amb funció de Subjecte (Subordinate soggettive):  
Explícites: 
Verbs d’esdeveniment: accade che, capita che, succede che + indicatiu / subjuntiu. 
Verbs d’opinió i creença en forma impersonal: si crede che, si pensa che, si dice che + ind. / 
cong. 
Amb funció de CD (Subordinate oggettive): 

 Estil indirecte: Verbs de dicció: dire che, affermare che, assicurare che  

 Explícites e implícites (consolidació dels continguts dels nivells inferiors): Verbs de 
pensament: formulació explícita adf. i neg. credere che, pensare che + indicatiu 
/conjuntiu /condicional simple-compost; credere di, pensare di + infinitiu simple-
compost. 

 Verbs volitius i desideratius en present: chiedere che, voler che, aver bisogno 
che…Selecció del mode subjuntiu. 

 Verbs d’influència: consigliare che, raccomandare che. Selecció del mode subjuntiu. 

 Verbs d’afecció : Particella Pronom. + piacere che (p. ex “Mi piacerebbe che tu venissi”) 
aver piacere che, aver interesse che. Selecció del mode subjuntiu. 

 Verbs de percepció: notare, vedere… 
2.2.2. Adjectives (Subordinate aggettive o relative) 
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Sense antecedent explícit: colui / colei/ coloro che 
Introduïdes per adverbis relatius amb antecedent explícit 
Usos  de “il che” 
2.2.3. Adverbials (Subordinate avverbiali o Complementari indirette) 
2.2.3.1. Temporals explícites e implícites (consolidació i major riquesa de nexes) 
Anterioritat: Prima che +  subjuntiu 
Posterioritat: dopo che +  indicatiu / dopo + infinitiu compost 
Simultaneïtat:  Al + infinitiu; Quando + indicatiu (futuro anteriore) [doppio futuro p.ex. “ 
Quando avrai  fatto i compiti potrai uscire”]. 
Delimitació: finché + present indicatiu/futur simple/+non+futur compost [sense valor de 
negació] / + preterit indefinit compost indicatiu /  + non + subjuntiu preterit compost [sense 
valor de negació] (p.es “Finché ci sei sto tranquillo / finché ci sarai starò tranquillo / finché non 
te ne sarai andato non avrò pace  / finché non te ne fosti andato non capisti   /  finché non te ne 
sia  andato non avrò pace”). 
2.2.3.2. De lloc 
Procedència: Dove + verb de moviment 
Destinació: Essere+ adverbi de lloc+ dove+ indicatiu 
2.2.3.3. De manera [comparative di analogia]: Come + indicatiu (p.ex. “Fa’[così] come credi”) 
2.2.3.4. Causals explícites i implícites 
Nexes i connectors: (major riquesa de conjuncions): (p.ex. poiché, siccome, dato che, per il 
fatto che, dal momento che)  
Causals explícites: mode indicatiu 
Causals implícites: mode gerundi present o compost (presente o passato) 
2.2.3.5. Consecutives explícites i implícites 
Consecutives explícites. Nexes i connectors: major riquesa de conjuncions: (p.ex.  così che, 
cosicché , tanto che, talmente che...)  
Mode indicatiu 
Consecutives implícites. Nexes i connectors: tanto da, così da, a tal punto da. Mode infinitiu 
present o compost (presente o passato) 
2.2.3.6. Condicionals 
Explícites: Pròtasi en subjuntiu imperfecte per introduïda se, apòdosi en condicional simple 
(presente) o en imperatiu  (p.ex. “Se piovesse, prendi l’ombrello!” [expressió de possibilitat] 
Pròtasi subjuntiu pretèrit plusquamperfet (trapassato) introduïda per se, apòdosi en 
condicional compost (passato) (p.ex. “Se avessi avuto tempo sarei andato al mare”; “Se fosse 
piovuto avrei preso l’ombrello” [expressió de impossibilitat o irrealitat]. 
2.2.3.7. Comparatives 
D’igualtat: così-come, tanto-quanto, tale-quale 
De superioritat: più di come, più di quanto, più di quello che 
D’inferioritat: meno di, meno di quello che, peggio di come+ indicatiu o subjuntiu 
2.2.3.8.  Finals 
Explícites: perché, affinché + present /imperfecte de subjuntiu  
Implícites: per, a, di, con lo scopo di... + infinitiu 
2.2.3.9. Concessives: nonostante (che), sebbene, malgrado (che)+ subjuntiu; anche se + 
indicatiu, per quanto, per, a, pur, pur senza, nemmeno (a/se), neppure (a/se), neanche (a/se), a 
costo di, a rischio di; elements correlatius (sia che ... sia che, che ... o [che], bene o male che, 
che ... o no / meno); relatius indefinits (chiunque, qualunque, qualsiasi, comunque, dovunque, 
per quanto) 
2.2.3.10. Limitatives (explícites - implícites): per quanto, a quanto + indicatiu / subjuntiu; a, in 
quanto a + infinitiu 
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2.2.3.11. Exceptuatives (explícites e implícites): eccetto che, salvo che, tranne che + 
subjuntiu/condicional; a meno di, eccetto, fuorché, salvo (che), tranne + infinitiu 
2.3. Discurs indirecte (consolidació amb práctica de transformació del discurs directe a 
l'indirecte amb diferents tipologies de textos) 
 
 
3. EL SINTAGMA NOMINAL. 
3.1. Nucli. 
3.1.1. El substantiu. (Consolidació i aprofundiment) 
Classes: 
Propis: Ús de l’article per a designar famílies (I Rossi); topònims amb article (L’Italia [amb 
funció de Subj. i CD], la Toscana [amb funció de Subj. i CD], la Sardegna [amb funció de Subj. i 
CD], La Roma dei Papi, l’Italia del Nord) 
Comuns: Concrets: individuals (comptables [libro] / incomptables [zucchero, latte] ) i col·lectius 
[gente, popolo, folla, fogliame...] 
Gènere: Substantius amb la mateixa forma per el masculí i el femení (nomi di genere comune) 
il /la nipote, il /la consorte, l’agente, il /la cantante, l’artista, il /la giornalista, il /la collega; 
substantius epicens (epiceni o di genere promiscuo: la persona, la vittima, la guardia, la 
sentinella i molts noms d’animals: la tigre, il pesce, la tartaruga etc. ) 
Paraules agudes  
3.1.2. El Pronom 
3.1.2.1. Personals 
Subjecte: Presència / Absència 
Objecte: Jerarquia d’ordenació segons la persona gramatical: CI + CD (Me lo ha detto) 
3.1.2.1.1 Tònics: (pronomi complemento) Formes i usos dels pronoms que funcionen de CD o 
CI. Formes específiques per a la tercera persona. 
3.1.2.1.2. Àtons: (particelle pronominali atone) Formes i usos dels pronoms que funcionen de 
CD o CI. Formes específiques per a la tercera persona. Adverbial locatiu “ci” (en posició 
proclítica i, amb infinitiu, enclítica) i partitiu “ne” (en posició proclítica i, amb infinitiu, enclítica 
), combinació de dos pronoms àtons. 
Verbs pronominals d’ús freqüent: arrabbiarsi, incamminarsi, pentirsi, vergognarsi  
Si en oracions impersonals i passives reflexes. 
Si per indicar diferència semàntica amb verbs de moviment (andare/ andarsene, tornare / 
tornarsene [p.ex. “Se ne tornava bel bello...”]) 
3.1.2.2. Demostratius 
Recursos d’identificació: stesso, medesimo 
“Ciò” en funció de pronom demostratiu amb valor neutre (= di ciò, a ciò, su ciò...) 
3.1.2.3. Possessius  
Formes i usos: consolidació dels continguts dels nivells inferiors 
 3.1.2.4. Indefinits (aprofundiment) 
3.1.2.4.1. Col·lectius: tutto/a/i/e 
3.1.2.4.2. Distributius: Distributiu invariable ogni; distributiu que selecciona els elements d’un 
grup un per un. (ciascuno/a) 
3.1.2.4.3. Multiplicadors: il doppio, il triplo, dieci volte tanto 
3.1.2.4.4. Doble negació amb els indefinits negatius (non...niente / non...nulla) 
3.1.2.4.5. Identificatius: uno…l’altro; l’altro; lo stesso; gli altri 
3.1.2.4.6. Numerals col·lectius: amb oposició de gènere (entrambi/e), invariables (ambedue) 
3.1.2.5. Interrogatius 
Amb oposició de nombre: quale / quali 
3.1.2.6. Exclamatius 
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Quanto/a/i/e 
3.1.2.7. Relatius 
Che: Amb antecedent explícit en subordinades especificatives i explicatives; Che /il quale/ la 
quale/ i quali/ le quali amb antecedent explícit demostratiu colui/ colei/ coloro 
Colui / colei che – coloro i quali sense antecedent explícit. 
Ciò che amb / sense antecedent explícit (p.ex. "Ciò che mi dici è importante", "Questo è ciò che 
ti dico") 
Chi sense antecedent   precedit de les preposicions. 
3.2. Modificació del nucli. 
3.2.1. Els determinants. 
3.2.1.1. L’Article. 
3.2.1.1.1. Determinat. 
Usos: especificador; identificador. 
Ús anafòric  
L’article per a substantivar  adjectius  
3.2.1.1.2. Indeterminat 
Usos: Significat bàsic: indefinit 
Incompatibilitat en general (cfr. nivell superior per a les excepcions) amb substantius no 
comptables  
3.2.1.2. Demostratius:  
Formes: variació de gènere i nombre (questo/a/i/e, codesto/a/i/e, quello/a/i/e) 
Valor anafòric dins el discurs 
3.2.1.3. Possessius: (vegeu nivells inferiors) consolidació d'usos amb noms de familiars 
3.2.1.4. Indefinits: (vegeu nivells inferiors) consolidació 
La forma invariable qualsiasi davant un substantiu 
Distributius: ogni. Distributiu invariable; distributiu que selecciona els elements d’un grup un 
per un.  
Diferència en l’ús de tutti / ogni 
Multiplicadors: il doppio, il triplo. 
Identificatius: uno, un altro,  l'altro; lo stesso; gli altri 
Tanto /a /i /e  + substantiu 
3.2.2. Complements del nom: S. Adj; S. Prep.; Or. Sub. Adj. 
3.2.3. L’aposició 
Caràcter explicatiu. Entre comes. 
3.3. Posició dels elements: (Det) + (S. Adj.) + N + (S. Adj.) + (S. Prep) + (Or. Sub. Adj.) 
3.4. La concordança 
 Concordança en femení singular del col·lectiu gente (p.ex “La gente è tutta di fronte allo 
stadio”) 
 
 
4. EL SINTAGMA  ADJECTIVAL. 
4.1. Nucli: L’adjectiu qualificatiu 
El grau comparatiu: d’igualtat (tanto quanto /come), de superioritat, d’inferioritat (più di quel 
che, meno di quel che) 
El grau superlatiu: absolut amb prefixos (arci-, ultra-, stra-, sopra-, sovra-, super-, iper-, extra-), 
amb iteració de l’adjectiu (p.ex. “È una casa piccola piccola”). El superlatiu relatiu. 
Posició: casos més freqüents d’anteposició: valor emfàtic. 
Canvi de significat per la posició de l’adjectiu (un paese grande / un gran paese) 
Substantivació amb l’article il. 
4.2. Modificació del nucli 
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Amb un sintagma nominal; amb un sintagma adjectival; amb un sintagma adverbial (adv. de 
quantitat, adv. acabats en -mente, locucions adverbials); amb un sintagma preposicional. 
 
 
5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Nucli: el verb 
5.1.1. Formes  personals. 
5.1.1..1 Mode 
5.1.1.1.1. Indicatiu. 
5.1.1.1.1.1. Temps   
5.1.1.1.1.1.1.  Present: verbs irregulars en present d’indicatiu. Sistematització. 
Usos del present: actual (cronològic); habitual; general; amb valor de futur en les oracions 
condicionals; d’obligació en lloc d´imperatiu. 
5.1.1.1.1.1.2. Futur: Paradigma i sistematització d’irregularitats. 
5.1.1.1.1.1.2.1 Futur  compost (futuro anteriore)  
Formació: Futur de Essere/Avere + participi (participio passato) 
Usos del futur: probabilitat, suposició, dubte.  
5.1.1.1.1.1.3. Pretèrit  imperfecte: 
 Marcadors temporals. Aspecte imperfectiu. 
Valor descriptiu: acció interrompuda. Coincidència amb una acció passada (p.ex. “Quando 
arrivarono i suoi amici, preparava la cena”) 
Estil indirecte  
5.1.1.1.1.1.4.  Pretèrit  indefinit (passato prossimo) 
5.1.1.1.1.1.5. Pretèrit  plusquamperfet (trapassato prossimo) 
5.1.1.1.1.1.6.  Pretèrit perfecte (passato prossimo)  pretèrit indefinit (passato remoto) 
Usos. Marcadors temporals. Aspecte perfectiu. 
È da +(espressione di tempo)+ che +  pretèrit indefinit (passato prossimo) / Era da 
+(espressione di tempo)+ che +  pretèrit plusquamperfecte (trapassato  prossimo) 
Contrast  pretèrit indefinit (passato prossimo) /  pretèrit perfecte (passato remoto) . Contrast 
pretèrit imperfecte  (imperfetto) / pretèrit perfecte (passato remoto)  
Paradigma dels verbs regulars 
Verbs irregulars  
Estil indirecte. 
5.1.1.1.1.7.  Pretèrit perfecte anterior (trapassato remoto) 
Quando/Dopo che/Non appena + S verb. (Pretèrit perfecte anterior) 
5.1.1.1.2. Condicional simple. 
Formes dels verbs regulars i irregulars 
Condicional de cortesía; condicional de modèstia (p.ex “Io direi che…”) 
Valor de probabilitat en el passat 
Condicional hipotètic 
Suggeriments amb dovresti, potresti  
5.1.1.1.3. Condicional compost. 
Ús: accions futures acabades en el moment del futur de què parlem. 
5.1.1.1.3. Subjuntiu (presente, imperfetto, passato, trapassato) 
5.1.1.1.3.1.  Present 
5.1.1.1.3.2.  Imperfecte 
5.1.1.1.3.3.  Perfecte 
5.1.1.1.3.4.  Plusquamperfet 
5.1.1.1.4.  Usos: (aprofundiment) 
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5.1.1.1.4.1.  En oracions simples independents: per expressar desig (amb magari p.ex. 
“Magari fosse festa!” proposició optativa amb verb al subj.) i creença/opinió. 
5.1.1.1.4.2.  En oracions subordinades: per expressar desig: volere/desiderare + che + pres. de 
subj. 
5.1.1.1.4.3.  Estil indirecte: quan es reprodueix un imperatiu. (“La maestra dice agli alunni che 
escano”= La maestra dice agli alunni: “Uscite!”) 
5.1.2.1.4.4.  Amb verbs d’opinió en present / imperfecte d’indicatiu en forma negativa (non 
credo che + pres. de subj., non credevo che + impf. de subj.) 
5.1.1.1.4.5.  Amb verb principal d’afecció: piacere, far piacere + che +  pres. de subj.      (p.ex.  
“Mi fa piacere che sia lei la vincitrice”)   
5.1.1.1.4.6.  Amb construccions que suposen un judici valoratiu: Essere + Adj. + che+ pres. de 
subj. ( p.ex. “È bene che si sappia la verità”)   
5.1.1.1.4.7. En oracions subordinades  temporals: prima che +  present de subj.  
( p.ex.  “Salutalo prima che se ne vada”)   
5.1.1.1.4.8.  En oracions subordinades condicionals: pròtasi en imperfecte de subjuntiu 
introduïda per se, apòdosi en condicional simple. 
5.1.1.1.4.9.  En oracions subordinades finals introduïdes per affinché 
5.1.1.1.4. Imperatiu.(aprofundiment) 
Formes del imperatiu dels verbs regulars i irregulars. 
Col·locació dels pronoms personals darrere el verb (enclítics). 
Per a les formes de cortesia coincidència de l’imperatiu negatiu amb el present de subjuntiu. 
Usos: ordres, precs, consells. Casos de duplicació de l´imperatiu: ironia (“Mangia, mangia...che 
così dimagrisci!”); repetició emfàtica de cortesia (“Passi, passi per favore!”) 
5.1.2. Formes no personals 
5.1.2.1. Infinitiu 
Infinitiu passat amb la conjunció “dopo” (revisió) Conj.+ V (p.ex. “Dopo aver mangiato è 
uscito”) 
Coincidència del subjecte gramatical i lògic en les subordinades substantives d’infinitiu. 
Infinitiu amb valor d´imperatiu 
Proposicions subordinades substantives d’infinitiu 
5.1.2.2. Gerundi 
5.1.2.2.1 Present 
5.1.2.2.2 Compost 
Valor modal 
5.1.2.3. Participi 
5.1.2.3.1 Present 
5.1.2.3.2 Compost  (Formes del verbs irregulars, repàs) 
Formació de la veu passiva. 
Funció de Predicatiu 
5.2. Aspecte (especial atenció al contrast entre aspecte duratiu i puntual de l’acció) 
5.2.1. Perífrasis modals i aspectuals 
5.2.2.  Duratiu: Impf. d’ind. 
5.2.3. Habitual:  Pres.d’indicatiu / Impf.d’indicatiu: solere/essere solito + infinitiu  
5.2.4. Incoatiu / terminatiu: Stare per, cominciare a + infinitiu / terminare di, finire di + infinitiu 
5.2.5. Reiteratiu: prefix ri- + V.; V + Adv. / Locució adv. (di nuovo, ancora, un’altra volta...); 
tornare a + infinitiu  
5.2.6. Ingressiu/ Incoatiu: Pres. d’ind., Preterit perfecte simple d’ind. (passato remoto), Impf. 
d’ind., perífrasis incoatives/ingressives: Stare per /essere sul punto di / essere in procinto di / 
accingersi a / scoppiare a / mettersi a / attaccare a / incominciare a/col + inf.  
5.2.7. Puntual: Preterit perfecte simple d’ind. (passato remoto) 
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5.2.8. Perfectiu/terminatiu: Preterit perfecte simple d’ind. (passato remoto), Pret. 
Plusquamperfet d’indicatiu (trapassato prossimo), Impf. d’ind. (narratiu), Pret. Anterior 
(trapassato remoto), Cond. perf. (condizionale passato);   Smettere / cessare  di + infinitiu 
5.3. Modalitat (aprofundiment) 
5.3.1 Factualitat: indicatiu 
5.3.2 Necessitat: perífrasis formes personals; aver bisogno /di + infinitiu/ che + subjuntiu  
5.3.3 Obligació: imperatiu; perífrasis. 
5.3.4 Capacitat: potere / sapere + infinitiu 
5.3.5 Permís: potere + infinitiu 
5.3.6. Valoració: Essere / andare + Adj. / Adv.+ che+ or. sub. ; apprezzare + che +  pres. de subj. 
5.3.7. Intenció: voler/stare per / pensar di + infinitiu 
5.3.8. Prohibició: imperatiu negatiu 
5.3.9. Desig: volere + che + pres. de subj; sperare che + or. sub.; mi piacerebbe + infinitiu. 
5.3.10. Opinió: credere, pensare, sembrare + or. sub.  
5.3.11. Dubte 
5.3.12. Consell, recomanació: consigliare di + inf. 
5.3.13. Petició 
5.3.14. Agraïment 
5.3.15. Hipòtesi 
5.3.16. Finalitat 
5.4. Veu passiva (aprofundiment) 
 Formes verbals en passiva: auxiliars essere, venire  + participi, andare  + participi (sentit 
d'obligació). 
Estructura de les oracions que duen un verb en passiva 
La passiva reflexa 
5.5. Funcions sintàctiques. 
Funció del verb dins les oracions amb predicat verbal i predicat nominal 
El SV en funció de Subjecte, de CD i CR. 
5.2. Complements 
Atribut, CD, CI; CC, CR i Predicatiu 
 
 
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Nucli: Adverbis i locucions adverbials 
6.1.1. Adverbis de temps. (Indicació de temps en relació al moment en què o de què es parla: 
ora, oggi, ieri, domani, già, ancora, prima, dopo, allora, poi, subito; indiquen un moment per 
ells mateixos) 
6.1.2. Adverbis de lloc 
6.1.2.1 Localització: davanti, dietro, dentro, fuori… 
6.1.2.2 Determinatius: qui, qua, lì, là 
6.1.2.3 Moviment: avanti, indietro, dintorno 
6.1.3. Adverbis de quantitat: molto, poco, abbastanza, troppo… 
6.1.4. Adverbis de manera: Restriccions: adjectius que no poden formar adverbis en  -mente. 
6.2. Adverbis modals 
6.2.1. Adverbis de dubte: forse, probabilmente 
6.3. Adverbis conjuntius i focalitzadors 
Per reforçar: inoltre 
Per particularitzar: soprattutto, specialmente 
Per excloure: solo, solamente 
Per intensificar: totalmente, realmente, veramente 
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6.4. Adverbis interrogatius: come?,  dove?, quando?, quanto?, perché? 
Usos amb preposició: Locucions adverbials 

 modo: alla svelta, a precipizio, di corsa, in fretta e furia, a rotta di collo, alla meglio, 
alla meno peggio, così così, in un batter d'occhio, di buon grado, a più non posso etc.; 

 luogo: di qui, di là, di sopra, di sotto, in su, in giù, di fuori, per di qua, per di là, da 
queste parti, nei dintorni, nei pressi, nei paraggi, da lontano, da vicino etc.; 

 tempo: una volta, un tempo, per sempre, per l'addietro, or ora, d'ora in avanti, fra 
poco, in futuro, di buon'ora, di quando in quando etc.;  

 quantità: a bizzeffe, press'a poco, all'incirca, né più né meno, fin troppo, di più, di 
meno, un poco etc.; 

 affermazione: di certo, senza dubbio, di sicuro, per l'appunto etc. 

 negazione: neanche per idea, neanche per sogno etc. 

 dubbio: quasi quasi etc. 

 interrogative: da dove? 
6.5. Modificació del nucli: Mitjançant un adverbi: poco /molto / abbastanza / troppo + 
adverbi;  mitjançant sufixes (bene-benino-benone) 
6.6. Posició dels elements del sintagma. S.Adj.+S.Adv /V+S.Adv. 
6.7. Funció sintàctica: CC 
 
 
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL. 
7.1. Nucli: preposicions i locucions preposicionals  
7.2. Estructura del sintagma preposicional: Preposició + SN / S. Adj. / S. Adv. 
7.2. La preposició 
La preposició a amb CI (i amb el CD de persona a l’italià meridional) 
Lloc: Direcció, distància, procedència, localització, destí: diferències en l’ús de a,  di, da, in, 
verso, fino,  per 
Temps: hora, moment, mes, any, període, aproximació, finalització: a, di, da, in, verso, fino,  
per 
Manera: a, in, con, da 
Matèria i assumpte: di 
Companyia i instrument: con 
Contrast con / senza 
La preposició per: vantaggio. Altres usos (prezzo) (“Lo faccio per te”; “lo vende per mille euro”); 
finalitat. Altres usos: matisacions (per me [=secondo me], per la sua età …) 
Règim preposicional de verbs i adjectius d’ús freqüent 
7.3. Funcions sintàctiques: CC, CN, CD, CI, Atr., CR 
 
 
 
4.3. Continguts Fonètics i Fonològics  
 
1. Continguts fonètics 
1.1. Fonètica i fonologia 
1.1. Fonemes vocàlic (amb èmfasi en la diferència entre /e/ - /ε/ i /o/- /ᵓ/). Diftongs i triftongs 
(puoi, muoio) 
1.2. Funció de les consonants germinades (pena-penna; preso-presso) 
1.3. Fonemes italians no existents en català o castellà o que funcionen de manera diferent: [v] 
labiodental (vino); /r/ vibrant simple inicial de paraula; [dz] i [ts] simple o germinada en posició 
interna (grazie, azzurro); /k/ velare (chiesa); / tᶴ/ alveopalatale (ciao). 
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1.4. No pronunciació de la vocal i àtona dels diàgrafs ci, gi + vocal (camicia, Gianni) 
1.5. L'accent: característiques generals. Accent tònic i accent gràfic (o obligatori). 
1.6. Enllaços vocàlics: elisions i apòcope. 
1.7. Aspectes bàsics del ritme i l'entonació de la frase: interrogativa, exclamativa i declarativa. 
2. Processos fonològics. 
2.1. Elisió obligatòria ( l’aria, quell’uomo, bell’amico, Sant’Antonio, mezz’ora, tutt’altro,  tutt’al 
più, a quattr’occhi) o opcional (m’avvicino, com’è, quest’anno, d’inverno). 
2.2. Apòcope vocàlica i consonàntica obligatòria (nessun, bel, buon, san, 
signor/professor/dottor/ingegner...+nom, suor, alcun, ciascun) i opcional (tal, qual, po’, da’, 
fa’, sta’, va’) 
2.3.  “–d’ eufònica opcional (ed, ad, od [literari]) 
2.4. Introducció a la intensificació consonàntica (a casa /ak’kasa/) (“raddoppiamento 
fonosintattico”) 
3. Patrons tonals en el sintagma i l'oració: canvis d'accent en la oració amb implicacions 
sintàctiques i comunicatives, l'entonació en la parla i en la lectura: influència de l'estil i el 
registre del text. Diferències entre la lectura i la parla espontània. 
3.1. Tonia conclusiva (andamento discendente: domani partirò per Roma) 
3.2. Tonia interrogativa (andamento ascendente: cosa farai domani?) 
3.3. Tonia esclamativa (andamento ascendente-discendente: che noia!) 
3.4. Tonia sospensiva (andamento ascendente-discendente: se partirò per Roma...) 
3.5. Tonia degli incisi e delle parentetiche (andamento discendente analogo alla tonia 
conclusiva, ma con tono più basso rispetto all'enunciato della principale: domani, se non 
pioverà, partirò) 
3.6. Tonia delle citazioni in forma di discorso diretto (frase introduttiva con andamento 
sospensivo e citazione con tonia conclusiva, ma con tono più alto: Paola ha detto:  “Se potrò 
partirò”) 
 
4.4. Continguts  Ortogràfics: 
 
1. Correspondència entre fonemes i grafemes 
2. Grafemes estrangers: paraules que contenen  les lletres j,k,w,x,y 
3. Us dels caràcters en les seves diferents formes: Majúscules i minúscules (sigles, punts 
cardenals, segles, noms abstractes, organismes públics), cursiva, negret, subratllat 
4. Separació de paraules al final de línia d’acord amb regles de separació  sil·làbica 
5. Puntuació: normes  
6.Us dels signes ortogràfics: cometes, parèntesis, punts suspensius, asterisc, barra 
6.1. Uso del trattino in coppie di aggettivi giustapposti dei quali il primo è maschile singolare: 
p.ex. impegno strategico-globale; repertorio giuridico-amministrativo 
 

 5. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS  
 
Primer trimestre : 21 desembre 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 6,7  
 
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
Expressió Escrita: Mínim 3 redaccions  
 
Segon trimestre : 20 març 
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1) LLIBRE DE TEXT: Unitats: 8,9   
 
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
 Comprensió escrita: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell de    
  l’examen. 
 Ús de la llengua: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell de   
 l’examen. 
 Comprensió oral: mínim 1 test de la mateixa tipologia i nivell de   
 l’examen. 
 Expressió escrita: mínim 3 redaccions 
 Expressió oral: mínim 1 assaig individual/per parelles 
 
Tercer trimestre : 31 maig 
 
1) LLIBRE DE TEXT: Unitat: 10 
 
3) PREPARACIÓ ENFOCADA CAP A L’EXAMEN 
 
Expressió escrita: mínim 3 redaccions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. AVALUACIÓ 
 

 
Per obtenir la certificació del Nivell C1 caldrà superar una PROVA DE DOMINI  unificada i 
homologada per la Conselleria d’Educació i Cultura. Les proves unificades per als alumnes 
oficials i lliures es realitzaran en dues convocatòries, una al mes de maig/juny i l’altra al mes de 
setembre, segons calendari facilitat pel Cap d’Estudis i una vegada hagi estat aprovat per  la 
Conselleria.  
La versió definitiva i completa de les proves, així com els criteris de correcció i avaluació, 
durada i percentatge per cada part de l’examen seran acordats per la comissió establerta a 
l’efecte d’acord amb l’estructura establerta a l’Annex I del decret de desenvolupament 
curricular i a les Instruccions de Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructura 
Educatives. Les proves tindran com a punt de referència la descripció del nivell i els seu 
objectius i continguts generals i específics per destreses (que comprenen els dels nivells 
Avançat 1 i 2, Intermedi 1 i 2, Bàsic 1 i 2). 
Els alumnes oficials i lliures es poden examinar de totes les parts orals i escrites de la prova a la 
convocatòria de maig/juny. Si a un alumne li queda alguna d’aquestes parts suspesa, a la 
convocatòria de setembre únicament s’haurà d’examinar de la part o de les parts suspeses, 
tant si són de la prova escrita com de la prova oral. 
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Informació més precisa sobre el format de les proves es poden trobar al següent enllaç de la 
pàgina de Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructura Educatives: 
 
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793 
 
Aquesta informació serà actualitzada cada any devers el més de febrer. 
 
 
La prova tindrà cinc parts:  
 

- Comprensió Oral  
- Comprensió Lectora  
- Ús de la llengua                 

                          - Expressió Escrita 
                          - Expressió Oral 
 
 
Cada part de la prova  es puntuarà sobre 20 punts.   
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir almanco la puntuació mínima a cada part. 
 
La puntuació de cadascuna de les parts superades en la convocatòria ordinària es mantindrà 
per la convocatòria extraordinària del mateix curs. 
 
 
7. LLIBRE DE TEXT I RECURSOS DIDÀCTICS 
 
-R. Bozzone Costa,M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi  NUOVO CONTATTO C1 (Unitats de la  6- 
a la 10), Loescher  
-Lectures recomanades:  
 Camilleri Andrea, Esercizi di memoria  
 Campanile Achille, Asparagi e l’immortalità dell’anima (audiolibro letto da Piera degli Esposti)  
 Cognetti Paolo, Le otto montagne (Premio Strega 2017) 
 D’Avenia Alessandro, Ciò che inferno non è 
 De Giovanni Maurizio, Rondini d’inverno  
 Di Pietrantonio Donatella, L’ Arminuta (Premio Campiello 2017) 
 Saviano Roberto, La paranza dei bambini 
 Sciascia Leonardo, Una storia semplice 
- Material àudio corresponent al nivell i material didàctic elaborat pel professor per tal de 
tractar i/o completar els temes desglossats en la programació, procedents de diverses fonts. 
 
Gramàtiques de consulta: 
 
-G. Battaglia, Gramática Italiana para estudiantes de habla española, Bonacci. 
-M. Mezzadri, Grammatica Essenziale della Lingua Italiana con esercizi, Guerra. 
-S. Nocchi, Grammatica Avanzata della Lingua Italiana, Alma. 
-L. Serianni, Grammatica Italiana, Utet. 
-M. Carrera Díaz, Curso de Lengua italiana –parte teórica y parte práctica, Ariel. 
-M.Dardano,P. Trifone, Grammatica italiana, Zanichelli. 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793
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- C. Sambugar, Dizionario dei sinonimi e dei contrari, La nuova Italia. 
G. Patota, Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri, Ed. Le Monnier  
 
Diccionaris bilingües: 
 
-Collins, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
- Espasa, Diz. Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo (40.000 veus). 
-Herder-pons, Dizionario Spagnolo- Italiano e Italiano-spagnolo (75.000 veus. 
- Laura tam, Hoepli (160.000 veus) 
-Ambruzzi, Nuovo Dizionario Spagnolo-italiano/ Italiano-Spagnolo, Paravia. 
-Carbonell, Dizionario fraseologico completo Spagnolo-Italiano/ Italiano-Spagnolo. Hoepli 
-Diccionari Catalano-Italiano / Italiano-Catalano, Enciclopèdia Catalana. 
 
Diccionaris Monolingües: 
 
-Devoto-Oli, Dizionario della Iingua Italiana, Le Monnier. 
 Zingarelli N.,  Lo Zingarelli 2015- Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli  
G. Pittano, Sinonimi e contrari. Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e 
contrarie, Zanichelli 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


