
Núm. 66
16 de maig de 2019

Fascicle 102 - Sec. I. - Pàg. 20313

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

       ANNEX II: Currículum EOI Illes Balears - Nivell Bàsic A1 
 

21 

II. COMPETÈNCIES I CONTINGUTS 
 
1. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 
Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producció i a la coproducció de textos orals i escrits dels aspectes 
socioculturals i sociolingüístics: 
1. Continguts socioculturals 
1.1 Llenguatge no verbal: cinèsica, mímica i proxèmica: 
- gestualitat com a suport de la comunicació verbal. 
- gestos d’aprovació o desaprovació. 
1.2 Vida quotidiana i les seves condicions 
- relacions familiars i generacionals: vincles 
- normes fonamentals de cortesia (salutacions , acomiadaments  i agraïments). 
- concepte de puntualitat 
- cultes principals. 
- horaris d'àpats. 
- horaris dels establiments i comerços. 
- fórmules habituals de compra i pagament. 
- horaris i puntualitat. 
- tipologia general dels habitatges. 
- hàbits de salut i higiene en general. 
1.3. Lleure i cultura 
- activitats d'oci més populars. 
- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants 
1.4 Geografia 
- territoris i àmbits més importants en què s’usa la llengua. 
- ciutats i llocs més significatius. 
- el clima i les diferents estacions de l'any: temperatures i fenòmens naturals més rellevants. 
2. Continguts sociolingüísitcs 
Cortesia lingüística i convencions 
– salutacions i comiats: selecció i ús segons el moment del dia. 
– presentacions de persones: fórmules genèriques 
– formes de tractament genèriques. 
– fórmules a l'hora de demanar preu i de pagar. 
– fórmules per demanar per algú. 
– fórmules de cortesia per sol·licitar permís, ajuda, un servei o producte, expressar agraïment, demanar perdó. 
– fórmules de felicitació per aniversaris, onomàstiques, dates assenyalades. 
– convencions bàsiques de la correspondència personal: salutacions i comiats. 
 
2. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Estratègies d'identificació: 
- Deducció del significat de mots desconeguts referits a 
accions o objectes concrets a partir del context o 
d'imatges o icones. 
- Reconeixement de  marques quantitatives 
(nombres,...) o valoratives (bo, dolent, etc.) 

Estratègies d'identificació: 
- Deducció del significat de mots desconeguts referits a 
accions o objectes concrets a partir del context o 
d'imatges o icones. 
- Reconeixement de marques quantitatives (nombres,...) 
o valoratives (bo, dolent, etc.) 

 
 
 

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

19
/6

6/
10

33
71

4



Núm. 66
16 de maig de 2019

Fascicle 102 - Sec. I. - Pàg. 20314

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

       ANNEX II: Currículum EOI Illes Balears - Nivell Bàsic A1 
 

22 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 

Estratègies de planificació: 
- Adaptació del missatge als recursos lingüístics 
disponibles. 
Estratègies d'interacció: 
- Indicació, mitjançant mots, entonació o gestos, que 
(no) se segueix la conversa. 
- Ús de gestos per complementar mots simples. 
- Utilització de gestos per a expressar acord o desacord. 

Estragègies de planificació: 
- Adaptació del missatge als recursos lingüístics 
disponibles. 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

Estratègies de relació amb els coneixements previs: 
- Indicació de  la relació entre una informació i una de coneguda pels interlocutors. 
Estratègies de descomposició de la informació: 
- Destriar informació d’interès immediat en textos senzills i breus com ara senyals, anuncis,  fullets, etc. 
Estratègies d'adaptació del discurs: 
- Paràfrasi mitjançant paraules senzilles i llenguatge no-verbal.  
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3. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 
Reconeixement i realització de les funcions comunicatives mitjançant els seus exponents més comuns en la llengua segons 
l'àmbit i el context comunicatius: 
3.1 Actes fàtics o solidaris (socialitzar): 
- Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se. 
- Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació. 
- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes. 
- Verificar que s'ha entès un missatge. 
- Atraure l'atenció. 
- Felicitar i respondre a una felicitació. 
- Acceptar o rebutjar una invitació 
3.2 Actes assertius (donar i sol·licitar informació): 
- Donar i demanar dades personals.. 
- Demanar i donar informació identificació, preus i hora. 
- Preguntar i dir a qui pertany alguna cosa. 
- Referir-se a accions habituals o del món present. 
- Referir-se a accions que succeeixen en el moment que es parla. 
- Descriure persones, objectes i, situacions. 
- Descriure el temps atmosfèric. 
- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat. 
3.3 Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions): 
- Expressar gustos i preferències. 
- Expressar coneixement o desconeixement. 
-- Manifestar interès o desinterès. 
- Expressar acord o desacord. 
3.4 Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció): 
- Demanar, concedir o denegar permís per fer alguna cosa. 
- Oferir i demanar ajuda, acceptar-la i rebutjar-la. 
- Demanar de repetir, explicar o parlar a poc a poc.- Preguntar i expressar el significat o la traducció d'una paraula o 
expressió. 
-- Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments. 
- Concertar una cita, quedar amb algú. 
- Demanar i donar la paraula, interrompre, deixar parlar, etc. 
 
4. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 
Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals elementals. 
4.1. Context 
4.1.1 Característiques del context: 
- segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica 
- segons els participants (relacions, intenció comunicativa) 
- segons la situació (lloc, temps) 
4.1.2 Expectatives generades pel context: 
- tipus textual 
- tema i contingut 
- patrons sintàctics, lèxics, fonetico-fonològics i ortotipogràfics 
4.2. Organització i estructuració del text: 
4.2.1 Segons macrofunció textual 
- Seqüència dialogal: Seqüències fàtiques d'iniciació i cloenda simples, seqüències transaccionals breus. 
- Seqüència descriptiva (persones, objectes, llocs, accions) amb punt de vista objectiu: ancoratge i aspectualització 
(seqüència de trets o elements). 
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4.2.2 Progressió temàtica 
- progressió per tema constant (el tema es manté) 
- llista d'elements 
4.3. Cohesió 
a) Elements prosòdics [textos orals]: 
- entonació declarativa i interrogativa neutres 
- pauses 
b) Elements ortotipogràfics [textos escrits]: 
- puntuació: en separació de frases, paràgrafs i elements d'una enumeració. 
- signes d'interrogació i exclamació 
- disposició en paràgrafs 
- identificació d'abreviatures dins el context 
c) Mecanismes de referència: 
- dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.) 
- anàfora (pronoms personals, demostratius, possessius) 
- cohesió lèxica (repetició exacta) 
d) Connexió textual: 
operadors discursius: addició (continuïtat), exemplificació. 
en la producció i coproducció: l'organització pot suplir la manca de connectors. 
e) Interacció: 
- recursos d'iniciació i cloenda el discurs simples i d'àmbit general. 
4.4. Gèneres textuals 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Interacció: 
- preguntes i respostes simples sobre informació 
personal o factual i situacions quotidianes 
- converses molt simples i curtes de l'esfera social i 
quotidiana 
Informació: 
- indicacions molt simples per arribar a un lloc 
- missatges personals en un contestador 
- sol·licitud d'instruccions per arribar a un lloc o per fer 
una activitat senzilla 
Exposició: 
- narració curta  de fets sobre temes corrents (anècdota, 
excusa, etc.) 
- presentació i descripció succinta de persones, objectes 
i situacions 

Interacció: 
- preguntes simples sobre informació personal i 
situacions quotidianes 
- converses molt simples i curtes de l'esfera social i 
quotidiana entre terceres persones  (copsacr-ne el tema) 
Informació: 
- indicacions molt simples per arribar a un lloc 
- missatges personals en un contestador 
- anuncis en serveis i locals públics 
- instruccions del professorat 
Exposició: 
- narració de fets curts sobre temes corrents (anècdota, 
notícia, etc.) 
Representacions o emissions audiovisuals 
(identificació del tema i alguns detalls essencials): 
- butlletins meteorològics 
- anuncis publicitaris 
- resultats esportius 
- extractes d'altres emissions de ràdio o televisió (p. ex.: 
receptes de cuina simples, resultats de la loteria...) 
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GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Informació personal: 
- fitxes i formularis (emplenar) 
- qüestionaris senzills 
Àmbit privat: 
- targes postals 
- invitacions 
- missatges de text 
- llistes (de tèlèfons, contactes, alumnes...) 
- cartes i correus electrònics personals 

Informació personal: 
- targes de visita 
- carnets d'identitat, passaports, etc. 
- fitxes d'inscripció 
- certificats (dades i objecte) 
- butlletins de notes 
Escrits públics: 
- etiquetes de productes de primera necessitat (en 
context) 
- rètols i senyalitzacions d'espais públics senzills 
- noms de carrers i altres llocs públics 
- horaris i calendaris 
- llistes (de tèlèfons, contactes, alumnes...) 
- tiquets que caixa 
- plànols i iitineraris senzills de transports públics 
- cartells i pòsters amb elements visuals 
- bitllets de transport 
- publicitat senzilla 
- anuncis breus (immobiliaris, agenda escolar) 
Lleure: 
- menús senzills 
- programes senzills de manifestacions culturals i 
esportives 
- fulletons i tríptics turístics senzills 
- prospectes i catàlegs senzills 
Instruccions: 
- instruccions dels llibres de text del nivell 
- instruccions d'ús senzilles 
- normes d'ús 
Textos informatius 
- comunicats (àmbit escolar) 
Premsa 
- rúbriques de diaris i revistes (portades, seccions, 
sumaris, titulars, peus de foto...) 
- horòscops 
- notícies d'actualitat molt breus (de diaris, revistes, llocs 
web...) 
Àmbit privat 
- targes postals 
- invitacions 
- missatges de text 
- apunts breus en xarxes socials 
- cartes i correus electrònics pesonals senzills i curts 
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5. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS 
Aquests continguts s’han d’adequar per a cada idioma al domini de la morfosintaxi que el seu ús requeresqui, la qual cosa 
en pot limitar l’abast,  i s’han d’interpretar atenent a les competències funcional i discursiva que s’especifiquen per al nivell. 

5.1 Identificació personal: 
Nom: 
– noms de pila i hipocorístics d'àmbit general 
– cognoms, patronímics i matronímics 
– sobrenoms 
– formes de respecte o cortesia 
– nom de les lletres i els diacrítics 
Domicili: 
– noms de vies 
– ciutats importants 
– països 
Telèfon i adreces electròniques: 
– números cardinals de 0 a 10 
– seqüenciació dels números de telèfon 
– nom dels símbols habituals (@, /, etc.) 
Altres dades personals: 
– lloc i data de naixement 
– edat 
– sexe 
– estat civil 
Nacionalitat: 
– gentilicis 
Origen: 
– països 
Ocupació: 
– noms d'oficis (segons necessitats) 
– llocs on es fa feina 
Educació: 
– tipus genèrics de centre 
– tipus genèrics d'estudis 
– assignatures  genèriques 
Família: 
– noms de parentiu pròxim 
Preferència i aversió (graus bàsics) 
5.2 La casa, la llar i l’entorn: 
Allotjament: 
– tipus genèrics d'allotjament permanent 
Instal·lacions i estris de la llar: 
– mobiliari bàsic 
– parament bàsic (p. ex., roba de llit, coberts,etc.) 
– equipament bàsic (p. ex.: rentadora) 
Entorn: 
– tipus genèrics de localitat 
– tipus d'equipament urbà (p. ex.: parc) 
– elements geogràfics (p. ex.: riu) 
Flora i fauna: 

– animals domèstics i de companyia 
– noms d'animals habituals 
Clima: 
– fenòmens meteorològics comuns 
5.3 La vida diària: 
Vida domèstica: 
– rutines diàries 
– àpats 
– feines domèstiques regulars 
Festivitats: 
– noms de festivitats d'àmbit general (p. ex.: cap d’any) 
5.4 El lleure: 
Lleure: 
– moments de lleure 
– activitats (p. ex.: fer una copa) 
Aficions: 
– tipus d'aficions 
– camps d'interès personal 
Entreteniment: 
– mitjans de comunicació (radio, TV, diari, revista, etc.) 
– equipament tècnic de comunicació bàsic (p. ex.: TV) 
– productes i programes audiovisuals (p. ex.: pel·lícula) 
Món intel·lectual i artístic: 
– objectes i esdeveniments (p. ex.: llibre, concert) 
– activitats (p. ex.: llegir) 
– tipus de música (p. ex.: clàsica, rock, etc.) 
– instruments musicals molt comuns (p.ex. piano, guitarra, etc.) 
Esport i activitat física: 
– esports molt comuns (p.ex. tenis, futbol, etc.) 
5.5 Les relacions humanes 
Vida social: 
– coneixences (p. ex.: amic, col·lega) 
– relacions (p. ex.: convidar, regalar) 
– esdeveniments (p. ex.: festa) 
5.6 Transport i viatges: 
Transports: 
– tipus de vehicle 
– tipus de via 
Turisme: 
– llocs i localitzacions 
– activitats 
– noms d'elements d'interès (p. ex.: catedral) 
– documentació bàsica 
– noms de ciutats, països, continents 
Allotjament: 
– establiments d’allotjament turístic 
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– dependències genèriques 
5.7 Comerç: 
Establiments: 
– tipus d'establiment 
– accions bàsiques (p. ex.: pagar) 
– pesos i mesures 
– béns de consum poc específics 
Preu i qualitat: 
– diners, monedes i fraccions 
– accions relacionades amb el pagament (p. ex.: canvi) 
5.8 Alimentació 
Menjars: 
– apats 
– tipus de menjars i begudes (p. ex.: sandvitx, cafè) 
– tipus genèrics d'aliments 
Restauració: 
– tipus genèrics d'establiments 
5.9 Serveis 
Correus i telecomunicacions: 
– instal·lacions (p. ex. oficina de correus) 
Seguretat ciutadana: 
– forces de seguretat i els seus agents 
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6. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 
Aplicació dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin realitzar activitats de mediació en situacions 
molt familiars i senzilles (coneixements culturals  molt generals, posada en relació, respecte): 
6.1 Coneixements 
La llengua com a sistema semiològic 
    Relació arbitrària i convencional entre el significant i el significat. 
    Significat diferent de significants idèntics o semblants en llengües diferents. 
Llengua i societat: 
    Pertinença dels individus a una o més comunitats lingüístiques 
    Diversitat lingüística del propi entorn 
Comunicació verbal i no verbal: 
    Existència de formes de comunicació no lingüísitica 
    Procediments lingüístics que faciliten la comunicació (simplificació, reformulació, internacionalismes, etc.) 
    Estatus particular del parlant al·lòglota (necessitat d'ajuda, paper de mediador...) 
Evolució de les llengües: Existència de préstecs lingüístics (internacionalismes) 
Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: Consciència de la pluralitat lingüística: sistemes d'escriptura. 
Semblances i diferències entre les llengües: 
    Diversitat de sistemes fonètics/fonològics i prosòdics (sons i patrons que es distingeixen o no segons la llengua/varietat) 
    Diversitat en l'organització dels enunciats (sintaxi) 
    Diversitat dels sistemes d'escriptura: tipus d'escriptura, alfabet, correspondències so-grafia, convencions, etc. 
    Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal:  funcionament de determinats actes de parla (salutacions, fórmules de 
cortesia, etc.) 
Adquisició/aprenentatge de llengües: 
    Consciència del procés d'aprenentatge d'una llengua: actituds davant els errors propis i aliens, naturalesa oberta del procés, etc. 
    Paper de les altres llengües conegudes en l'aprenentatge d'una llengua: analogies, semblances, etc. 
    Pertinència i necessitat d'adaptació de les estratègies d'aprenentatge segons l'objectiu 
Cultura: Diversitat i complexitat de les cultures 
Relacions interculturals: Consciència que els altres poden interpretar el nostre comportament de manera diferent de com ho feim 
nosaltres. 
Diversitat de les cultures: Pluralitat de pràctiques i costums culturals 
6.2 Actituds 
Atenció envers els signes verbals i no verbals de la comunicació. 
Sensibilitat envers la pròpia llengua i cultura i les d'altri. 
Acceptació: 
    De la diferència: superació de les reticències envers l'altre/el que és diferent. 
    Que les altres llengües/cultures poden funcionar de manera diferent de les pròpies. 
    De l'alternança de codi entre parlants que comparteixen un repertori plurilingüe. 
Obertura envers l'alteritat. 
Respecte envers: 
    Les diferències i la diversitat. 
    La dignitat de totes les llengües i els éssers humans. 
Disposició a ésser considerat un estrany. 
Desig de: 
    Entrar en contacte amb altres persones / altres cultures. 
    Ajudar i acceptar ajuda de persones d'altres cultures. 
    Aprendre dels altres. 
Voluntat de relativitzar les evidències respecte a la pròpia llengua/cultura per comprendre el funcionament de les altres. 
Flexibilitat envers les diferents maneres de percebre, expressars-se i comportar-se. 
Familiarització amb les semblances/diferències entre llengües/cultures. 
Assumpció de la compatibilitat entre l'orgull per la pròpia identitat i el respecte envers les altres. 
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6.3 Habilitats 
Observació i anàlisi: 
    Aïllar/segmentar sons i síl·labes 
    Aïllar/segmentar unitats gràfiques (lletres, afixos, lexemes, mots...) 
    Establir correspondències entre grafies i sons 
    Relacionar formes i funcions pragmàtiques 
Identificació: 
    Identificar auditivament un morfema o un mot 
    Identificar signes gràfics elementals 
    Identificar préstecs o internacionalismes 
Comparació: 
    Identificar semblances i diferències gràfiques (signes, morfemes, sistemes d'escriptura) 
    Percebre la proximitat lèxica directa 
    Comparar relacions so-grafia en diverses llengües 
Aprofitament del coneixement lingüístic: Identificar bases de transferència (elements d'una llengua que permeten la 
transferència de coneixements entre llengües o dins una mateixa llengua) 
Interacció: Activar la parla bi/plurilingüe quan ho requeresqui la situació comunicativa 
 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS (Vegeu competències i continguts específics per idiomes) 
 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS (Vegeu competències i continguts específics per idiomes) 
 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS (Vegeu competències i continguts específics per idiomes) 
 
 

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

19
/6

6/
10

33
71

4



Núm. 66
16 de maig de 2019

Fascicle 102 - Sec. I. - Pàg. 20332

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

Anglès– Bàsic A1 

40 

ANGLÈS 
NIVELL BÀSIC A1 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS 

I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat 
(intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i 
grau) 
1. L'entitat 
a) Substantius 
Classes: 
- noms propis de persona, de lloc 
- gènere i nombre 
- comptables i incomptables  
Flexió: Regular (-s/-es) 
 
Diferents lexemes per a masculí i femení 
- En vocabulari de parentiu (mother/father; aunt/ uncle)  
a) Pronoms personals  
- I, you, he, she, it, we, they. 
b Pronoms personals de complement: 
- me, you, en funció d'OD  
c) Pronoms demostratius: 
- this, that, these, those (ús díctic) 
 
2. L'existència 
a) Verbs: there is/are (en present d'indicatiu) 
- To be: (en present d'indicatiu) 
b) Articles: 
- Indefinit: a/an  
 
 
 c) Demostratius: this, that, these, those (ús díctic)  
 
 
 
3. La pertinença 
a) Possessius: Prenominals: My house, your book 
b) Altres: Have: I have a brother 
 
 
4. La quantitat. Quantificadors: 
- Numerals cardinals  
- Quantitatius: a lot 
- De polaritat negativa: no  
 

I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat 
(intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i grau) 
1. L'entitat 
a) Substantius 
Classes 
- noms propis de persona, de lloc 
- gènere i nombre 
- comptables i incomptables  
Flexió: Regular (-s/-es) 
- Flexió irregular de nombre: man / woman; men / women, etc  
Diferents lexemes per a masculí i femení 
- En vocabulari de parentiu (mother/father; aunt/ uncle) 
a) Pronoms personals  
- I, you, he, she, it, we, they. 
b Pronoms personals de complement: 
- me, him, us, them, etc. en funció d'OD  
- Ús obligatori del OD, OI o pronom de complement darrera 
verbs com: love, like, hate  
c) Pronoms demostratius: 
- this, that, these, those (ús díctic)This, that (ús  anafòric 
2. L'existència 
a) Verbs: there is/are (en present d'indicatiu) 
- To be: (en present d'indicatiu) 
b) Articles: 
- Definit (general): ús individualitzador i díctic, ús amb topònims 
d'alguns països 
-Indefinit:  a/ an 
- Absència d'article amb els dies de la setmana. 
c) Demostratius: this, that, these, those (ús díctic) 
d) Usos pronominals i elisions del substantiu: 
- D'alguns determinants: quantificadors numerals (one)  i 
universals (all), demostratius i possessius forts (mine, hers) 
3. La pertinença 
a) Genitiu saxó: Susan’s brother  
b) Amb of: The wheels of the bus 
c) Possessius: Prenominals: Our house, your hands 
d) Altres: Have 
- Whose is this car? 
4. La quantitat. Quantificadors: 
- Numerals cardinals i ordinals 
- Numerals fraccionaris: half 
- Quantitatius: a lot, some, any, (not) much 
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5. La qualitat 
a) Adjectius:  posició: abans del nom 
Derivació: 
- nom/verb, adjectiu  
 
b) Sintagmes preposicionals:  amb in. We play football in 
the park 
c) Aposicions freqüents: My dog is a Dalmation. 
 
 
6. El grau 
a) Comparatius: 
- bigger than; easier than, etc 
b) Superlatius: 
- the biggest; the easiest,etc. 

- De polaritat negativa: any, no 
- Indefinits: someone, anyone 
- Universals: everyone 
5. La qualitat 
a) Adjectius:  posició: abans del nom 
Derivació: 
- nom/verb, adjectiu  
- afixos molt comuns: un-, -ing, -ful  
b) Sintagmes preposicionals: - amb of i at: full of money, good 
at Maths  
c) Aposicions freqüents:  My dog is a Dalmatian. 
- Amb numerals (number 34, first floor) 
- Adresses: Leicester square, Arrowe Park road, etc) 
6. El grau 
a) Comparatius: 
- bigger than; more dangerous than; happier than  
b) Superlatius: 
- the biggest; the most dangerous; the happiest  

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, 
moviment, origen, direcció, destinació, distància i 
disposició) 
a) Adverbis de lloc:  Els més freqüents: here, there, up, 
down, behind, in front of, etc. 
b) Preposicions de lloc: In, from, to 
c) Locucions habituals: at school, at home 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, 
moviment, origen, direcció, destinació, distància i 
disposició) 
a) Adverbis de lloc: here, there, up, down, behind, in front of, 
outside, inside, above, below, far, etc.. 
b) Preposicions de lloc: In/at, to, from, on, under (localització, 
direcció, origen); near, next to, between, etc. 
c) Locucions habituals: at school, at home 

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: Preposicions de temps  
- Amb hores (at), parts del dia (in the morning, etc), mesos 
(in), estacions (in), anys (in). 
 
 
2. Ubicació temporal relativa 
- Adverbis de temps: Now, then, today, tomorrow, yesterday. 
3. Ubicació temporal (durada): 
- SN amb expr. temporals:  two years, a year, 24 hours, etc. 
4. Freqüència: 
Adverbis i locucions de freqüència: always, sometimes, 
never  
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat) 
Simultaneitat: now; anterioritat: before; posterioritat: later 
b) Temps verbals 
Expressió del present: present simple; present progressiu 
Expressió del passat: passat simple  

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: Preposicions de temps  
- Amb hores (at), parts del dia (in the morning, etc), mesos (in), 
estacions (in), anys (in). 
- In (December), at (Christmas), on (Sunday), for (Easter), at 
(the weekend), etc. 
2. Ubicació temporal relativa 
- Adverbis de temps: Now, then, today, tomorrow, tonight,  
yesterday. 
3. Ubicació temporal (durada): 
- SN amb expr. temporals:  two years, a year, 24 hours, etc. 
4. Freqüència: 
- Adverbis i locucions de freqüència: always, sometimes, never, 
usually 
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat) 
Simultaneitat: now, while; anterioritat: before; posterioritat: later 
b) Temps verbals 
Expressió del present: present simple; present progressiu 
Expressió del passat: passat simple, passat  progressiu 
Expressió del futur: Present progressiu; going to + infinitiu;  

IV. L'aspecte IV. L'aspecte 
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1. Puntual:  
- Present i passat simple: (I go to the station; he drank a 
beer) 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
- Verbs en present (she eats pizza; he is making pizza), 
passat simple: (he made pizza on Saturdays; she ate pizza 
every day). 
3. Perfectiu: Last summer, I went to the beach every day. 

1. Puntual:  
- Present i passat simple: (I go to the station; he drank a beer; 
I’m having dinner at Gino’s.) 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
- Verbs en present (she eats pizza; he is making pizza), passat 
simple: (he made pizza on Saturdays; she ate pizza every day). 
3. Perfectiu: Yesterday, she sat in the park and ate an ice-
cream. 

V. La modalitat 
1. Capacitat: Verb can/can't 
2. Necessitat: Verb can 
3. Possibilitat: Verb can 
4. Probabilitat: Adverbis i locucions adverbials modals: 
possibly, it is possible that, etc  
5. Volició: I'd like a chocolate ice-cream, please 
6. Permís: verb can/can't 
7. Obligació.  
- Verbs en mode imperatiu.  Verbs comuns i d’ús freqüent: 
Sit down, please; Come in, etc. 
8. Prohibició:  
- No + nom o gerundi: No smoking; No photographs. No 
dogs. 

V. La modalitat 
1. Capacitat: Verb can/can't 
2. Necessitat: Verb can;  Verb need to + infintiu 
3. Possibilitat: verb can/can/t: It can’t be Jack  
4. Probabilitat: Adverbis i locucions adverbials modals: 
possibly, it is possible that, maybe  
5. Volició: I'd like a chocolate ice-cream, please; Would you like 
a glass of wine? 
6. Permís: verb can/can't; May I ....? 
7. Obligació:  
- Verbs en mode imperatiu: Verbs comuns i d'ús freqüent a 
l'aula: Open your books; turn to page 16; stand up; sit down, etc. 
- Verbs: must; have to 
8. Prohibició: 
- No + nom o gerundi: No smoking; No photographs. No dogs. 
- Verb: mustn't 
- Amb don't+ infinitiu: Don't touch that dog! 

VI. La manera 
a) Adverbis i locucions: 
- De manera: Slowly, please! 
- De grau: very / not very 
- Question words: What, When, Where? 

VI. La manera 
a) Adverbis i locucions: 
- De grau: very / not very, too: She works too hard 
- Question words: What, How, When, Where? 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- She dances. – verb-only predicate 
- Ben reads the book. – verb-plus-direct-object  
- She listened to the radio. – verb-plus-prepositional-object  
- She is in the park. – verb-plus-predicative-prepositional-

phrase 
 
b) Estructura dels predicats no verbals: 

- Equative  That man is my father.  
- Proper Inclusion: He is a lawyer. 
- Attributive: He is smart. 
- Locative: The tv is in that classroom. 

- Existential: There are students here. 
- Possession: I have a book. 
c) Oracions subordinades substantives 
 En frases fetes: Pleased to meet you. 
 
 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- She dances. – verb-only predicate 
-Ben reads the book. – verb-plus-direct-object  
-She listened to the radio. – verb-plus-prepositional-object  
-She is in the park. – verb-plus-predicative-prepositional-phrase  
-Concordança subjecte-verb (3ª persona –s / -es)  
(modal verbs sense - s) 
b) Estructura dels predicats no verbals: 

- Equative  That man is my father.  
- Proper Inclusion: He is a lawyer. 
- Attributive: He is smart. 
- Locative: The tv is in that classroom. 

- Existential: There are students here.  
- Possession: I have a book. 
c) Oracions subordinades substantives 
 - En frases fetes: Pleased to meet you ht
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VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- Ordre invariable dels elements (SVO) 
- Ús de l’auxiliar do en oracions negatives 
- Not 
 
2. L’oració interrogativa: 
 - Ordre de l’oració interrogativa 
- Ús de l’auxiliar do en oracions interrogativa 
 

VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- Ordre invariable dels elements (SVO) 
- Ús de l’auxiliar do en oracions negatives 
- Activadors negatius: no money, no people. 
- Oracions negatives amb not, never, nothing  
2. L’oració interrogativa: 
- Ordre de l’oració interrogativa 
- Ús de l’auxiliar do en oracions interrogatives 
3. L’oració exclamativa: 
- D'estructura exclamativa amb what  i how: What a lovely day!; 
How nice! 

IX. Relacions lògiques 
1. Conjunció coordinació copulativa amb and 
2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb or  
3. Contrast: coordinació adversativa amb but  
4. Causa: subordinació causal amb because 
5. Connectors parentètics: 
- D'exemplificació: For example 

IX. Relacions lògiques 
1. Conjunció: coordinació amb and, too 
2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb or  
3. Contrast: coordinació adversativa amb but  
4. Causa: subordinació causal amb because i because of  
5. Connectors parentètics: 
- D'exemplificació: For example 
- De conseqüència: So  

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Sistema d'escriptura 
- L'alfabet 
- El nom de les lletres 
 
 
Representació gràfica de les vocals: -  Vocals mudes 
(sobre tot la -e-) 
 
Representació gràfica de les consonants: 

dígrafs (ch) 
consonants mudes 
r final muda / linking -r (-er, -or,...) 

Canvis ortogràfics: reduplicació i altres canvis: big/bigger, 
carry/carries  
Altres signes ortogràfics: 
- apòstrof: contraccions dels auxiliars i de les formes 
negatives 
- guionet als numerals compostos del 21 al 99 
 
Altres fenòmens ortogràfics: 
- abreviatures dels numerals ordinals (1st, 2nd, 3rd, 4th...) 
- abreviatures de les formes de tractament: Mr, Mrs, Ms, 
Miss  
 

Sistema d'escriptura 
- L'alfabet 
- El nom de les lletres i d’alguns signes diacrítics i de puntuació 
(comma, period / full stop, hyphen, apostrophe, dot). 
- Reconeixement de la puntuació com a recurs de cohesió del 
text escrit. 
Representació gràfica de les vocals: 
- Reconeixement de la representació gràfica de fonemes i sons 
- “-es” afegit a alguns plurals i formes verbals: city / cities, go / 
goes  
Representació gràfica de les consonants: 
- Reconeixement de les consonants finals sonores al final de 
paraula: -b, -d, -g, -v, -s (/z/), -ge /dз/ 
- Alternança f / v: five / fifteen, twelve / twelfth, wife / wives  
 
Altres signes ortogràfics: 
- apòstrof: contraccions dels auxiliars i de les formes negatives 
- guionet als numerals compostos del 21 al 99 
- Ampersand (&) 
 
Altres fenòmens ortogràfics: 
- abreviatures dels numerals ordinals 
- abreviatures de mesos, dies (M., T., W.,...), vies públiques 
habituals (Rd, pl., av., st., etc.) i de senyor, senyora 

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

19
/6

6/
10

33
71

4



Núm. 66
16 de maig de 2019

Fascicle 102 - Sec. I. - Pàg. 20336

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

Anglès– Bàsic A1 

44 

 
 
 
 
Puntuació: 
- Majúscules a inici de frase i en noms propis, dies de la 
setmana, mesos i en el pronom de primera persona del 
singular 
- Coma en enumeracions 
- Punt a final de frase i en abreviatures 
- Signes d'interrogació i exclamació 

- Reconeixement que el mateix so pot estar representat per 
diferents lletres: /e/ en bread, bed, said. /aɪ/ en I, buy, night, 
either 
- Reconeixement de les consonants mudes: D - sandwich, 
Wednesday, G - sign, foreign, GH - daughter, light, right, H - 
why, honest, hour, K - know, knight, knob, L - should, walk, half, 
P - cupboard, psychology, S - island, T - whistle, listen, fasten, 
U - guess, guitar, W - who, write, wrong 
Puntuació: 
- Majúscules a inici de frase i en noms propis, dies de la 
setmana, mesos i en el pronom de primera persona del singular 
- Coma en enumeracions 
- Coma en incisos i focalitzacions 
- Punt a final de frase i en abreviatures 
- Signes d'interrogació i exclamació 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Vocalisme: 
- Producció dels fonemes vocàlics breus, llargs i diftongats 
[ʌ]  Vs [ɑː]; [æ], [e] Vs [ɜː]; [ɪ] Vs [i:]; [ɒ] Vs [ɔː]; [ʊ] Vs [u:]; 
[aɪ], [eɪ], [ɔɪ], [əʊ], [aʊ], [eə], [ɪə], [ʊə]  (p.ex. up/car, 
cat/egg/her, ship/sheep, clock/horse, put/boot, bike, train, 
coin, phone, found, chair, ear, poor) 
 
- Producció correcta de la síl·laba tònica 
 
 
 
 
- Presència de schwa [ə] en síl·laba àtona  
 
 
- Correspondència entre els diftongs <ai, ay, ea, ee, oa, io, 
oi, oy, oo, ou> i els seus valors fonològics més habituals: [eɪ] 
(p.ex. Spain, rain, play); [i:] (p.ex clean, sheep); [əʊ] (p.ex. 
boat, coat, shoulder); [aɪ] (p.ex. lion); [ɔɪ] (p.ex. coin, boy);  
[u:] (p.ex. tooth, boot); [aʊ] (p.ex. about, around, sound) 
 
 
 
 
- Semivocals i semiconsonants: <w, y>: reconèixer el 
valor vocàlic i no consonàntic d’aquests fonemes. 
 
Consonantisme: 
- Fonemes consonàntics i els seus al·lòfons : 
[b, d, g, v, z, ʒ, ð, dʒ, p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ, m, n, ŋ, l, r, h] 
 
- Diferenciació entre els fonemes /b/ i /v/: base, vase, boat, 
vote 
- Diferenciació entre els fonemes /d/ i /ð/: they – day, those - 
dose 
- Producció del so /k/ en algunes paraules escrites amb el 
dígraf <ch>: chemist, architecture 

Vocalisme: 
- Inventari dels 12 fonemes vocàlics 
- Percepció dels 12 fonemes vocàlics breus i llargs i dels 8 
diftongs: [ɑː]; [æ], [e] Vs [ɜː]; [ɪ] Vs [i:]; [ɒ] Vs [ɔː]; [ʊ] Vs [u:]; 
[aɪ], [eɪ], [ɔɪ], [əʊ], [aʊ], [eə], [ɪə], [ʊə]  (p.ex. up/car, 
cat/egg/her, ship/sheep, clock/horse, put/boot, bike, train, coin, 
phone, found, chair, ear, poor) 
- Identificació de la síl·laba tònica i de les relacions més 
habituals entre pronunciació i spelling seguint les normes 
bàsiques de pronunciació. 
- Reconeixement de les vocals curtes segons la seva ortografia 
(regles de caràcter general amb possibilitat d’excepcions) 
- Identificació de la presència de schwa [ə] en síl·laba àtona: 
(p.ex. Computer, Scotland, London, future, captain, August) 
- Reconeixement de la correspondència entre els diftongs <ai, 
ay, ea, ee, oa, io, oi, oy, oo, ou> i els seus valors fonològics més 
habituals: [eɪ] (p.ex. Spain, rain, play); [i:] (p.ex clean, sheep); 
[əʊ] (p.ex. boat, coat, shoulder); [aɪ] (p.ex. lion); [ɔɪ] (p.ex. coin, 
boy);  [u:] (p.ex. tooth, boot); [aʊ] (p.ex. about, around, sound) 
- Identificació del fonema [ɪ] en posició àtona amb relació a la 
vocal <i> / <y> i la <e> pretònica (p.ex. family, December, exam) 
- Identificació de l’afecció de la lletra “r” a la pronunciació de les 
vocals 
- Semivocals i semiconsonants:  <w>; <y> Tots dos s’han de 
pronunciar com un so vocàlic diftongat [u], [i] amb la següent 
vocal que acompanyi aquest fonema. 
Consonantisme: 
- Percepció dels fonemes consonàntics i els seus al·lòfons  
- inventari : [b, d, g, v, z, ʒ, ð, dʒ, p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ, m, n, ŋ, l, r, 
h]  
- Diferenciació entre les parelles consonàntiques sonora-sorda 
al final de paraula: [b, d, g, v, z, ʒ, ð, dʒ] - [p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ]: 
bob-bop, had-hat, dog-dock, love-laugh, spies-spice, with-fifth, 
catch-cadge 
- Reconeixement de la distinció entre les formes del present i el 
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Anglès– Bàsic A1 

45 

- Producció del so /s/ en algunes paraules escrites amb <c>: 
cinema, cereal, delicious 
- Absència de la vocal /e/ davant la <s-> líquida inicial de 
paraula: Spain, stop 
 
Sil·labificació i patrons accentuals: 
- identificació de la síl·laba tònica 
Entonació: 
- Accent dels elements lèxics aïllats 
- Preeminència de l’accent greu 
- Correcta accentuació en les paraules simples 
- No accentuació dels sufixos (-able/-ible, -ate/-ite, -ful,–
ance/-ence, -tion, -ly, -ing, -ous, etc.)  
- Entonació descendent en oracions interrogatives 
- Entonació de l’oració afirmativa i interrogativa 

passat simple dels verbs irregulars: work-worked, love-loved, 
want-wanted 
 
 
Sil·labificació i patrons accentuals: 
- Producció correcta de la síl·laba tònica 
Entonació: 
- Reconeixement de patrons bàsics de ritme, entonació i 
accentuació de paraules i frases per a les funcions 
comunicatives del nivell. 
- Reconèixer la major intensitat de l’entonació que es produeix 
en emprar verbs  auxiliars en forma negativa i interrogativa. (“he 
can DO it” VS “he CAN’T do it”; “I can COME  tomorrow” – “I 
CAN’T come tomorrow” 
- Identificació de la intensificació de les paraules WH- i del verb 
principal en oracions interrogatives, en comparació amb la resta 
dels elements de la frase: WHAT’s your name?, HOW are you?, 
WHERE do you LIVE? 
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