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ITALIÀ  
NIVELL BÀSIC A2 

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: 
- comuns (comptables i incomptables) i propis 
- ús de l´article per a designar famílies (I Rossi) topònims amb 
article (L’Italia)  
- comuns: col·lectius  (gente, popolo, folla...) 
- falsos amics (subire/salire, burro, ecc.)  
- estrangerismes (computer, password, ecc.) 
Flexió de gènere:  
revisió i ampliació: gènere amb oposició  
 -o/-a,-e/-a,-e/-essa  
(ragazzo/ragazza; signore/signora; studente/studentessa)   
-tore/-trice; -ore/-essa  
(attore/attrice- dottore/dottoressa)  
- gènere sense oposició:  
-e (il/la cantante-il/la nipote)  
-ista (il/la regista)  
-a (il/la collega; il/la pediatra)  
- substantius acabats en -e masculins o femenins (la lezione/il 
pallone)  
- alguns substantius masculins acabats en -co/-go   
- alguns substantius acabats en -ca/-ga (l’amica; il/la collega) 
- estrangerismes (il computer, la password...)      
- diminutius (casetta, fratellino...) 
Flexió  de nombre:  
revisió i ampliació: nombre amb oposició (-o/-i, -a/-e, -e/-i,-a/-i) 
i sense oposició (-o; acabats amb vocal tònica; monosil·làbics) 
- alguns substantius acabats en -ca/-ga  
(l’amica/le amiche; il/la collega- i colleghi/le colleghe) 
- alguns substantius masculins acabats en -co/-go amb 
l’accent en la penúltima síl·laba (il parco/i parchi, l’albergo/gli 
alberghi); excepcions (l’amico/gli amici) 
- alguns substantius masculins acabats en -co/-go (il medico/i 
medici, lo psicologo/gli psicologi)  
- alguns substantius acabats en -io amb la i tònica (lo zio/gli 
zii) i amb la i àtona (figlio/figli; bacio/baci) 
- alguns substantius invariables:  estrangerismes   (il/i 
computer, lo/gli sport, la/le  password, ecc.); paraules amb l’ 
accent en la última síl·laba (la/le città, il/i caffè); 
paraules acabates en consonants (l’/gli autobus)  
- substantius abreviats (il/i cinema, la/le bici, la/le foto) 
- diferents lexemes per a masculí i femení (re/regina, dio/dea, 
cane/cagna) 
b) Pronoms personals:  
- en funció de subjecte (io, tu, lui/lei/Lei, noi, voi, loro)  
 
  Pronoms personals forts: 
- en funció de complements (me, te, lui, lei, ecc.) 
- pronoms tònics (Dat.)   

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: 
- comuns (comptables i incomptables) i propis 
- ús de l´article per a designar famílies (I Rossi) topònims 
amb article (L’Italia)  
- comuns: col·lectius  (gente, popolo, folla...) 
- falsos amics (subire/salire, burro, ecc.)  
- estrangerismes (computer, password, ecc.) 
Flexió de gènere:  
revisió i ampliació: gènere amb oposició  
 -o/-a,-e/-a,-e/-essa  
(ragazzo/ragazza; signore/signora; studente/studentessa)   
-tore/-trice; -ore/-essa  
(attore/attrice- dottore/dottoressa)  
- gènere sense oposició:  
-e (il/la cantante-il/la nipote)  
-ista (il/la regista)  
-a (il/la collega; il/la pediatra)  
- substantius acabats en -e masculins o femenins (la 
lezione/il pallone)  
- alguns substantius masculins acabats en -co/-go  
- alguns substantius acabats en -ca/-ga (l’amica; il/la collega) 
- estrangerismes (il computer, la password...)      
- diminutius (casetta, fratellino...) 
Flexió  de nombre: 
revisió i ampliació: nombre amb oposició (-o/-i, -a/-e, -e/-i,-a/-
i) i sense oposició (-o; acabats amb vocal tònica; 
monosil·làbics) 
- alguns substantius acabats en -ca/-ga  
(l’amica/le amiche; il/la collega- i colleghi/le colleghe) 
- alguns substantius masculins acabats en -co/-go amb 
l’accent en la penúltima síl·laba (il parco/i parchi, l’albergo/gli 
alberghi); excepcions (l’amico/gli amici) 
- alguns substantius masculins acabats en -co/-go (il medico/i 
medici, lo psicologo/gli psicologi)  
- alguns substantius acabats en -io amb la i tònica (lo zio/gli 
zii) i amb la i àtona (figlio/figli; bacio/baci) 
- alguns substantius invariables: estrangerismes (il/i 
computer, lo/gli sport, la/le  password, ecc.); paraules amb l’ 
accent en la última síl·laba (la/le città, il/i caffè); paraules 
acabates en consonants (l’/gli autobus) 
- substantius abreviats (il/i cinema, la/le bici, la/le foto) 
- diferents lexemes per a masculí i femení (re/regina, dio/dea, 
cane/cagna) 
 b) Pronoms personals:  
- en funció de subjecte (io, tu, lui/lei/Lei, noi, voi, loro)  
  Pronoms personals forts: 
- en funció de complements (me, te, lui, lei, ecc.) 
- pronoms tònics (Dat.)   
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c) Pronoms personals febles: 
- àtons directes (mi, ti, lo, la, ecc.) 
- àtons indirectes (mi, ti, gli/le, ecc.)  
- reflexius àtons (mi, ti, si, ci, vi, si) 
- ne amb valor partitiu en present d’indicatiu (Ne voglio due) 
- concordança dels pronoms directes àtons i el participi passat 
en el pretèrit indefinit amb avere (l’ho invitata, le ho salutate, 
l’ho incontrato, li ho mangiati) 
- posició dels pronoms amb un verb modal + infinitiu (Mi puoi 
aiutare? Puoi aiutarmi?)  
d) Pronoms interrogatius: invariables (chi, che, cosa, 
come...) i variables (quale/quali); la forma qual + verbo essere 
e) Pronoms indefinits: nessuno, qualcuno, qualcosa, nulla, 
troppo, altro, qualche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. L’existència 
a) Verbs: esserci (en present, imperfet, pretèrit indefinit i futur  
simple d’indicatiu (c’è/ci sono; c’era/c’erano; c’è stato/ci sono 
stati; ci sarà/ci saranno) 
b) Articles: 
- revisió dels articles definit i indefinit; article amb vocabulari 
de parentiu (mamma, papà, fidanzato, moglie, marito...)  
- tutto + article (tutto il giorno, tutti i miei libri)  
- article partitiu singular i plural (Ho letto delle storie, ho 
comprato del pane)  
- article amb expressions de temps (alle tre, nel 1996) 
c) Demostratius:  questo/quello. El adjectiu quello (quel 
libro/quei libri...) 
 
3. La pertinença 
a) Possessius: 
- ús amb noms de parentiu. La forma loro 
- tònics sense article en oracions atributives (è mio) 
- usos específics amb l’article definit (il mio fratellino; la mia 
vecchia zia) 
 
 
 
 
4. La quantitat 
a) Quantificadors: 
- numerals cardinals (ampliació); numerals ordinals 
- indefinits: variables en gènere (qualcuno, nessuno); variables 
en gènere i nombre (alcuno, troppo, altro); invariables 
(nulla/niente) 
- partitius: la metà di, un po’ di 

 
 
5. La qualitat 
a) Adjectius:  
- posició 

- pronoms reflexius  tònics (sé)  

c) Pronoms personals febles: 
- àtons directes (mi, ti, lo, la, ecc.) 
- àtons indirectes (mi, ti, gli/le, ecc.)  
- reflexius àtons (mi, ti, si, ci, vi, si) 
- àtons combinats (Dat.+ Acus. Me lo/la...) 
- ne amb valor partitiu en present d’indicatiu (Ne voglio due) 
- ne amb valor adverbial en present i en passat (Me ne 
vado/Me ne sono andato/a)  
- ne partitiu: acord amb el participi passat (Ne ho mangiate 
due)  
- concordança dels pronoms directes àtons i el participi 
passat en el preterit indefinit amb avere (l’ho invitata, le ho 
salutate, l’ho incontrato, li ho mangiati) 
- posició dels pronoms amb un verb modal + infinitiu (Mi puoi 
aiutare? Puoi aiutarmi?)  
d) Pronoms interrogatius: invariables (chi, che, cosa, 
come...) i variables (quale/quali); la forma qual + verbo 
essere 
e) Pronoms relatius: invariables (che, chi, cui) i variables (il 
quale, la quale, i quali, le quali)  
f) Pronoms indefinits: nessuno, qualcuno, qualcosa nulla, 
troppo, altro, qualche 
 
2. L’existència 
a) Verbs: esserci (en present, imperfet, pretèrit indefinit i futur  
simple d’indicatiu (c’è/ci sono; c’era/c’erano; c’è stato/ci sono 
stati; ci sarà/ci saranno) 
b) Articles: 
- revisió dels articles definit i indefinit; article amb vocabulari 
de parentiu (mamma, papà, fidanzato, moglie, marito...)  
- tutto + article (tutto il giorno, tutti i miei libri) 
- article partitiu singular i plural (Ho letto delle storie, ho 
comprato del pane)  
- article amb expressions de temps (alle tre, nel 1996) 
c) Demostratius:  questo/quello. El adjectiu quello (quel 
libro/quei libri...) 
 
3. La pertinença 
a) Possessius: 
- ús amb noms de parentiu. La forma loro 
- tònics sense article en oracions atributives (è mio) 
- usos específics amb l’article definit (il mio fratellino; la mia 
vecchia zia) 
- possessius: èmfasi (lui è mio amico/lui è amico mio... e non 
tuo, suo, nostro, vostro, loro) 
 
4. La quantitat 
a) Quantificadors: 
- numerals cardinals (ampliació); numerals ordinals 
- indefinits: variables en gènere (qualcuno, nessuno); 
variables en gènere i nombre (alcuno, troppo, altro); 
invariables (nulla/niente) 
- partitius: la metà di, un po’ di 
- col·lectius: tutti e due, un paio di, una decina di, una dozzina 
di 
 
5. La qualitat 
a) Adjectius:  
- posició 
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- concordança  
- el adjectiu qualificatiu bello (bel/bei/begli, ecc.)   
Flexió de gènere:  
- amb oposició (-o/-a) i sense oposició (-e) 
(lo zaino leggero/la borsa leggera) 
(lo zaino grande/ la borsa grande)  
Flexió de nombre: 
- amb oposició (-o/-i, -a/-e, -e/-i) i sense oposició (-e/-i)  
(lo zaino leggero/gli zaini leggeri, la borsa leggera/le borse 
leggere) 
- adjectius acabats en -co/-ca/-chi/-che amb l’accent en la 
penúltima síl·laba 
(bianco/bianchi, bianca/bianche) 
- excepcions (greco/greci)   
- adjectius acabats en -co/-ca/-ci/-che  
(simpatico/simpatici,simpatica/simpatiche) 
- invariables (blu, viola,rosa, ecc.) 
 
6. El grau 
a) Comparatius: usos de più/meno di  
(Francesca è più giovane di Maria/Luca è più grande di me/I 
ragazzi sono più alti delle ragazze)   
b) Superlatiu: absolut (sufix –issimo) 
c) Diminutius: (-ino/a/i/e)  
d) Quantitatius:  
- adverbis de quantitat i mesures (poco, molto, abbastanza, 
troppo, un po’, un pacchetto, un litro, un barattolo, una scatola, 
un chilo...) 

 
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, 
moviment, origen, direcció, destinació, distància i 
disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc (qui, qua, lì, là, a 
destra, a sinistra, vicino, lontano, su, giù, di fronte, al centro, in 
alto, in basso, in mezzo, accanto a, davanti, dietro, fuori,  di 
qua, di là, sopra, sotto, in alto, in basso, dappertutto, lassù, 
laggiù) 
b) Preposicions: revisió preposicions simples i articles 
contractes (a, in, di, su, per, da, dal.../al, nell’, dalla...) 
(abito in città/in via Mazzini/a Milano/da mia madre/ vengo da 
Roma/sono di Roma) 
- preposicions i locucions preposicionals: contrast di/da 
- da + adj./adv. d’ús freqüent (lontano) 
- di  després d’alguns verbs d’ús freqüent (cercare di)  
- ús més freqüent amb verbs (cominciare  a, finire di/per, 
dipendere  da, pensare a...) 
 
c) Locucions preposicionals comuns 
(prima di/dopo/ vicino a/lontano da...accanto a, davanti a, di 
fronte a,  fuori di,  fino a) 
 
d) Pronom adverbial: ci locatiu (quando andrai in Cina? Ci 
andrò il prossimo mese) 
III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: 
- hores, parts del dia, mesos, estacions, anys (l’ora, le parti del 
giorno, i mesi, le stagioni...) 

- concordança  
- el adjectiu qualificatiu bello (bel/bei/begli, ecc.)   
Flexió de gènere: 
- amb oposició (-o/-a) i sense oposició (-e) 
(lo zaino leggero/la borsa leggera) 
(lo zaino grande/ la borsa grande)  
Flexió de nombre: 
- amb oposició (-o/-i, -a/-e, -e/-i) i sense oposició (-e/-i)  
(lo zaino leggero/gli zaini leggeri, la borsa leggera/le borse 
leggere) 
- adjectius acabats en -co/-ca/-chi/-che amb l’accent en la 
penúltima síl·laba 
(bianco/bianchi, bianca/bianche) 
- excepcions (greco/greci)   
- adjectius acabats en -co/-ca/-ci/-che  
(simpatico/simpatici,simpatica/simpatiche) 
- invariables (blu, viola,rosa, ecc.) 
 
6. El grau 
a) Comparatius: usos de più/meno  di/che 
- usos de tanto… quanto/così… come…(Luigi parla francese 
così/tanto bene quanto/come Paola)  
b) Superlatiu: relatiu i absolut (sufix –issimo) 
c) Diminutius: amb sentit afectiu (vezzeggiativi) i despectiu 
(peggiorativi/accrescitivi)  
(-ino/a/i/e, -one/a/i/e)  
d) Quantitatius:  
- adverbis de quantitat i mesures (poco, molto, abbastanza, 
troppo, un po’, un pacchetto, un litro, un barattolo, una 
scatola, un chilo, parecchio, assai...)  
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, 
moviment, origen, direcció, destinació, distància i 
disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc 
(qui, qua, lì, là, a destra, a sinistra,   vicino, lontano, su, giù, di 
fronte, al centro, in alto, in basso, in mezzo, accanto a, 
davanti, dietro, fuori,  di qua, di là, sopra, sotto, in alto, in 
basso, dappertutto, lassù, laggiù) 
b) Preposicions: revisió preposicions simples i articles 
contractes (a, in, di, su, per, da, dal.../al, nell’, dalla...) 
(abito in città/in via Mazzini/a Milano/da mia madre/ vengo da 
Roma/sono di Roma) 
- preposicions i locucions preposicionals: contrast di/da 
- da + adj./adv. d’ús freqüent (lontano) 
- di  després d’alguns verbs d’ús freqüent (cercare di)  
- ús més freqüent amb verbs (cominciare  a, finire di/per, 
dipendere  da, pensare a...) 
 
c) Locucions preposicionals comuns 
(prima di/dopo/ vicino a/lontano da...accanto a, davanti a, di 
fronte a,  fuori di,  fino a) 
d) Pronom adverbial: : ci locatiu (quando andrai in Cina? Ci 
andrò il prossimo mese) 
ci/ne amb valor adverbial 
 
III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: 
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- preposicions de temps (a, in,  da...a, dal...al, tra/fra, per, in, 
fa) 
(Parto alle sei/Vivo in Italia da due anni/Lavoro da giugno a 
settembre/Ho vissuto in Italia per due anni/Sono arrivato 
cinque minuti fa/Vengo da te fra/ tra le otto e le nove) 
2. Ubicació temporal relativa: 
 (ieri, oggi, domani, domattina, la prossima settimana,  lunedì 
sera, prima, dopo, adesso, ora, a quel tempo, allora, 
dopodomani, l’altro ieri...) 
3. Ubicació temporal (durada):  
- da...a/da...fino a, dal ...al/ tutto l’anno/ per  
4. Freqüència: 
- adverbis i locucions de freqüència (spesso, di solito, mai, 
non...mai,  quasi mai, qualche volta, a volte, ogni tanto, ogni 
giorno, sempre,  una volta alla settimana, una volta al mese...) 
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat) 
- simultaneïtat: quando, mentre (mentre ero in stazione mi 
hanno detto che il treno era in ritardo) 
- anterioritat: prima di + infinitiu (prima di finire gli studi, ho 
lavorato come cameriera)  
 
 
 
 
a) Adverbis i locucions: 
 (ora, adesso, prima, allora, qualche giorno fa, una volta, dopo, 
poi, più tardi, mentre...) 
 
b) Temps verbals 
Expressió del present:  
- present d’indicatiu  
- imperatiu 
Expressió del passat:  
- pretèrit indefinit (passato prossimo) d’indicatiu, verbs regulars 
i irregulars 
- concordança del participi passat amb els pronoms personals 
objecte directe (l’ho vista ieri) 
- imperfet d’indicatiu, verbs regulars i irregulars més freqüents 
- oposició pretèrit indefinit i imperfet (Mentre stiravo, ho visto 
un bel film) 
 
Expressió del futur:  
- present d’indicatiu amb valor de futur (Domani vado dal 
medico) 
- futur d’indicatiu, verbs regulars i irregulars més freqüents 
- locucions amb valor de futur (pensare di, avere voglia di + 
infinitiu, volere + infinitiu)  
 
IV. L'aspecte 
1. Puntual: verbs en present d'indicatiu, pretèrit indefinit i futur 
d’indicatiu  
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
- contrast duratiu/habitual en present i imperfet d’indicatiu 
(stare + gerundi)  
perifrasis continuare a/cominciare a + infinitiu, finire 
di/smettere di + infinitiu) 
- contrast duratiu/habitual en present i imperfet d’indicatiu 

- hores, parts del dia, mesos, estacions, anys (l’ora, le parti 
del giorno, i mesi, le stagioni...) 
- preposicions de temps (a, in,  da...a, dal...al, tra/fra, per, in, 
fa) 
(Parto alle sei/Vivo in Italia da due anni/Lavoro da giugno a 
settembre/Ho vissuto in Italia per due anni/Sono arrivato 
cinque minuti fa/Vengo da te fra/ tra le otto e le nove) 
2. Ubicació temporal relativa: 
 (ieri, oggi, domani, domattina, la prossima settimana, lunedì 
sera, prima, dopo, adesso, ora, a quel tempo, allora, 
dopodomani, l’altro ieri...) 
3. Ubicació temporal (durada):  
- da...a/da...fino a, dal ...al/ tutto l’anno/ per  
4. Freqüència: 
- adverbis i locucions de freqüència (spesso, di solito, mai, 
non...mai,  quasi mai, qualche volta, a volte, ogni tanto, ogni 
giorno, sempre,  una volta alla settimana, una volta al 
mese...) 
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat) 
- simultaneïtat: quando, mentre (mentre ero in stazione mi 
hanno detto che il treno era in ritardo) 
- anterioritat: prima di + infinitiu (prima di finire gli studi, ho 
lavorato come cameriera)  
- posterioritat: dopo + infinitiu passat (dopo aver finito gli 
studi, ho fatto una crociera) 
 
a) Adverbis i locucions: 
(ora, adesso, prima, allora, qualche giorno fa, una volta, il 
mese scorso, la settimana prossima, dopo, poi, più tardi, 
mentre, allo stesso tempo...) 
b) Temps verbals 
Expressió del present:  
- present d’indicatiu  
- imperatiu 
Expressió del passat:  
- pretèrit indefinit (passato prossimo) d’indicatiu, verbs 
regulars i irregulars 
- concordança del participi passat amb els pronoms 
personals objecte directe (l’ho vista ieri) 
- imperfet d’indicatiu, verbs regulars i irregulars  
- oposició pretèrit indefinit i imperfet (Mentre stiravo, ho visto 
un bel film) 
 
Expressió del futur: 
- present d’indicatiu amb valor de futur (Domani vado dal 
medico) 
- futur d’indicatiu, verbs regulars i irregulars  
- locucions amb valor de futur (pensare di, avere voglia di + 
infinitiu, volere + infinitiu)  
 
IV. L'aspecte 
1. Puntual: verbs en present d'indicatiu, pretèrit indefinit i 
futur d’indicatiu  
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
- contrast duratiu/habitual en present i imperfet d’indicatiu 
(stare + gerundi); perifrasis continuare a/cominciare a + 
infinitiu, finire di/smettere di + infinitiu) 
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(avere l’abitudine di + infinitiu) 
- normalmente + present/imperfet d’indicatiu 
- contrast incoatiu/terminatiu en pretèrit indefinit i futur simple 
d’indicatiu (cominciare a/ finire di + infinitiu) 
- adverbis i locucions adverbials d'aspecte (sempre, qualche 
volta, spesso, di solito) 
3. Perfectiu:  verbs en passato prossimo (sono stato al 
cinema) 
V. La modalitat 
1. Capacitat: potere, sapere + infinitiu; essere capace di + 
infinitiu 
2. Necessitat: aver bisogno di + nom/inf.; dovere + inf.; 
bisogna + infinitiu; essere necessario/importante + inf. 
3. Possibilitat: potere + infinitiu 
- essere sicuro + ind.; v. copulatiu (sembrare, parere) + adj. 
4. Probabilitat: adverbis i locucions adverbials modals (forse, 
può essere, può darsi, sicuramente, a volte)  
5. Volició:  
- v. volitius + infinitiu;  
- condicional simple (vorrei/mi piacerebbe + infinitiu)  
- avere intenzione/voglia di + inf.; pensare/andare di + inf. 
6. Permís: potere + infinitiu 
- essere permesso, non essere vietato + inf. 
- imperatiu  
7. Obligació: dovere + infinitiu; aver da + infinitiu  
- imperatiu informal i de cortesia: formes regulars i irregulars.  
Col·locació dels pronoms personals  amb l’imperatiu informal i 
de cortesia. 
8. Prohibició: imperatiu negatiu amb non +infinitiu (Non 
entrare!) 
- imperatiu i col·locació dels pronoms personals  amb 
l’imperatiu informal i de cortesia (non lo dire/non dirlo/non lo 
dica) 

VI. El mode 
a) Adverbis i locucions adverbials 
- de manera  (bene, male, piano, forte) 
- de grau (molto, poco, abbastanza, tanto, più, meno, troppo, 
parecchio, assai, appena ) 
- usos adverbials de l'adjectiu (molto, poco, tanto...) 
- adverbis en -mente 
 
 
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- ordre dels elements de una frase:  
S+V (I bambini giocano) 
S+V+O (Carlo legge un libro)   
S+V+O+OI (Paolo ha dato un libro a Maria)  
V+OD/CR+OI+Adjunts  
- concordança subjecte-verb 
b) Estructura dels predicats no verbals: 
S+ copula+ predicato nominale 
(Il mio colore preferito è il blu/ Il mare sembra pulito) 
- concordança subjecte-atribut 
c) Conjugacions verbals: 

- contrast duratiu/habitual en present i imperfet d’indicatiu 
(avere l’abitudine di + infinitiu) 
- normalmente + present/imperfet d’indicatiu 
- contrast incoatiu/terminatiu en pretèrit indefinit i futur simple 
d’indicatiu (cominciare a/ finire di + infinitiu) 
- adverbis i locucions adverbials d'aspecte (sempre, qualche 
volta, spesso, di solito) 
3. Perfectiu: verbs en passato prossimo (sono stato al 
cinema) 
 
V. La modalitat 
1. Capacitat: potere, sapere + infinitiu; essere capace di + 
infinitiu 
2. Necessitat: aver bisogno di + nom/inf.; dovere + inf.; 
bisogna + infinitiu; essere necessario/importante + inf. 
3. Possibilitat: potere + infinitiu 
- essere sicuro + ind.; v. copulatiu (sembrare, parere) + adj. 
4. Probabilitat: adverbis i locucions adverbials modals (forse, 
può essere, può darsi, sicuramente, a volte) 
5. Volició: 
- v. volitius + infinitiu;  
- condicional simple (vorrei/mi piacerebbe + infinitiu)  
- avere intenzione/voglia di + inf.; pensare/andare di + inf. 
6. Permís: potere + infinitiu 
- essere permesso, non essere vietato + inf. 
- imperatiu  
7. Obligació: dovere + infinitiu; aver da + infinitiu 
- imperatiu informal i de cortesia: formes regulars i irregulars.  
Col·locació dels pronoms personals  amb l’imperatiu informal 
i de cortesia. 
8. Prohibició: imperatiu negatiu amb non +infinitiu (Non 
entrare!) 
- imperatiu i col·locació dels pronoms personals  amb 
l’imperatiu informal i de cortesia (non lo dire/non dirlo/non lo 
dica) 

VI. El mode 
a) Adverbis i locucions adverbials 
- de manera  (bene, male, piano, forte) 
- modificació del nucli  mitjançant sufixes (bene-benino-
benone) 
- de grau (molto, poco, abbastanza, tanto, più, meno, troppo, 
parecchio, assai, appena)  
- usos adverbials de l'adjectiu (molto, poco, tanto...) 
- adverbis en –mente 
 
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- ordre dels elements de una frase:  
S+V (I bambini giocano) 
S+V+O (Carlo legge un libro)   
S+V+O+OI (Paolo ha dato un libro a Maria)  
- concordança subjecte-verb 
V+OD/CR+OI+Adjunts  
- concordança subjecte-verb 
b) Estructura dels predicats no verbals: 
S+ copula+ predicato nominale 
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1ª-are -2ª-ere -3ª-ire 
  Indicatiu: 
- present d’indicatiu, verbs regulars, irregulars i reflexius. 
Verbs servils (dovere, potere, volere)  
- pretèrit indefinit (passato prossimo) d’indicatiu, verbs 
regulars irregulars i reflexius 
- concordança del participi passat amb els pronoms personals 
objecte directe (l’ho vista ieri) 
- imperfet: essere/avere; (-are/-ere/-ire) verbs regulars i 
irregulars més freqüents 
- oposició pretèrit indefinit i imperfet (Mentre stiravo, ho visto 
un bel film) 
- futur d’indicatiu: essere/avere; (-are/-ere/-ire) verbs 
regulars i irregulars més freqüents (andare, vivere, dare, 
potere...) 
Condicional de cortesia (potresti/potrebbe/vorrei +infinitiu) 
Imperatiu:  
- imperatiu informal i de cortesia: essere/avere;  
(-are/-ere/-ire) formes regulars i irregulars més freqüents 
(fare/stare/dare/dire/andare/bere/uscire)  
- col·locació dels pronoms personals  amb l’imperatiu informal 
i de cortesia  
Formes no finites: infinitiu simple, gerundi simple i participi 
passat 
d) Oracions subordinades substantives  
- d'infinitiu (Ho paura di +infinitiu, prima di partire...)  
- declaratives amb che (È chiaro che sei stanco) 
 
 
 
 
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- l’afirmació: signe afirmatiu (sì)  
- oracions declaratives afirmatives (anch’io/credo/penso di sì) 
- la negació (no, non, niente, neanch’io, per niente)  
- oracions declaratives negatives (non, non...mai, per niente, 
credo di no) 
- declaratives amb che + indicatiu (Sono sicura che ci riuscirai) 
- declaratives amb infinitiu (Sentiva la necessità di parlare con 
me)  
2. L’oració interrogativa: 
- l’oració interrogativa directa simple (Quanti anni hai?) i 
indirecta (Dimmi che ore sono) 
3. L’oració exclamativa: 
- expressions exclamatives (Che +adj: Che bello! Auguri!)  
- amb l’indicatiu: (Cosa ci posso fare! Ma che dici! Che sarà 
mai!) 
- amb l’imperatiu: (Tornate presto! Non ti preoccupare! Non 
preoccuparti!)   
 
4. L’oració imperativa: 
- elements constitutius de l’oració imperativa i la seva 
posició. Posició dels pronoms:  
- amb imperatiu directe positiu  (prendilo subito!)  
- amb imperatiu directe negatiu (Non mi dire nulla/Non dirmi 
nulla!)  

(Il mio colore preferito è il blu/ Il mare sembra pulito) 
- concordança subjecte-atribut 
c) Conjugacions verbals: 
1ª-are -2ª-ere -3ª-ire 
Indicatiu: 
- present d’indicatiu, verbs regulars, irregulars i reflexius. 
Verbs servils (dovere, potere, volere)  
- pretèrit indefinit (passato prossimo) d’indicatiu, verbs 
regulars irregulars i reflexius 
- concordança del participi passat amb els pronoms 
personals objecte directe (l’ho vista ieri) 
- imperfet: essere/avere; (-are/-ere/-ire) verbs regulars i 
irregulars més freqüents 
- oposició pretèrit indefinit i imperfet (Mentre stiravo, ho visto 
un bel film) 
- futur d’indicatiu: essere/avere; (-are/-ere/-ire) verbs 
regulars i irregulars més freqüents (andare, vivere, dare, 
potere...) 
Condicional de cortesia (potresti/potrebbe/vorrei +infinitiu) 
Imperatiu:  
- imperatiu informal i de cortesia: essere/avere;  
(-are/-ere/-ire) formes regulars i irregulars més freqüents 
(fare/stare/dare/dire/andare/bere/uscire)  
- col·locació dels pronoms personals  amb l’imperatiu informal 
i de cortesia  
Formes no finites: infinitiu simple, gerundi simple i participi 
passat 
d) Oracions subordinades substantives  
- d'infinitiu (Ho paura di +infinitiu, prima di partire...)  
- declaratives amb che (È chiaro che sei stanco) 
- 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) 
 
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- l’afirmació: signe afirmatiu (sì)  
- oracions declaratives afirmatives (anch’io/credo/penso di sì) 
- la negació (no, non, niente, neanch’io, per niente)  
- oracions declaratives negatives (non, non...mai, per niente, 
credo di no) 
- declaratives amb che + indicatiu (Sono sicura che ci 
riuscirai) 
- declaratives amb infinitiu (Sentiva la necessità di parlare con 
me)  
2. L’oració interrogativa: 
- l’oració interrogativa directa simple (Quanti anni hai?) i 
indirecta amb verb a l’indicatiu (Dimmi che ore sono; mi 
domando cosa dovrò fare) 
3. L’oració exclamativa: 
- expressions exclamatives (Che +adj: Che bello! Auguri!)  
- amb l’indicatiu: (Cosa ci posso fare! Ma che dici! Che sarà 
mai!) 
- amb l’imperatiu: (Tornate presto! Non ti preoccupare! Non 
preoccuparti!)   
4. L’oració imperativa: 
- elements constitutius de l’oració imperativa i la seva 
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- amb imperatiu indirecte positiu i negatiu (Questo caffè è 
buono, lo prenda!/non è buono, non lo prenda!) 
5. L’oració impersonal: 
- l’oració impersonal en present: si + verb 3ª singular/plural + 
nom singular/plural (durante la settimana si pranza fuori/ verb 
3ª persona sing);  
(dopo il lavoro si prende una birra con gli amici/verb 3º 
persona sing.); (in vacanza si conoscono molte persone/verb 
3ª pers. pl.) 
IX. Relacions lògiques 
1. Conjunció: coordinació amb e, anche  
2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb o (preferisci il tè o il 
caffè?) 
3. Contrast: coordinació d’oposició amb ma, però, invece di... 
4. Comparació: construccions comparatives amb come, 
più/meno di... 
5. Causa: subordinació causal amb perché, poiché,  dato che 
6. Finalitat: subordinació final amb per, a + inf. 
7. Concessió: subordinació concessiva  amb anche se 
8. Condició:  
- subordinació condicional amb se + indicatiu 
- pròtasi en indicatiu introduïda per se, apòdosi en 
present/futur d’indicatiu (se non ti copri bene, prenderai 
freddo)  
9. Conseqüència: coordinació de conseqüència amb e, 
quindi, allora 
10. Connectors parentètics: 
- d’exemplificació: per esempio 
- d’ addició: e, anche  
- d’exclusió: meno  
- d’ enumeració: poi, allora, dopo, prima 
- de resum: quindi, dunque 

posició. Posició dels pronoms:  
- amb imperatiu directe positiu  (prendilo subito!)  
- amb imperatiu directe negatiu (Non mi dire nulla/Non dirmi 
nulla!)  
- amb imperatiu indirecte positiu i negatiu (Questo caffè è 
buono, lo prenda!/non è buono, non lo prenda!) 
5. L’oració impersonal: 
- l’oració impersonal en present: si + verb 3ª singular/plural + 
nom singular/plural (durante la settimana si pranza fuori/ verb 
3ª persona sing);  
(dopo il lavoro si prende una birra con gli amici/verb 3º 
persona sing.); (in vacanza si conoscono molte persone/verb 
3ª pers. pl.) 
IX. Relacions lògiques 
1. Conjunció: 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. Disjunció: Proposicions coordinades disjuntives (o, 
oppure, altrimenti,  in caso contrario)  
3. Contrast: coordinació d’oposició amb ma, però, invece di 
... 
4. Comparació: construccions comparatives amb come, 
più/meno di/che, quanto, il più/il meno di... 
5. Causa: subordinació causal amb perché, poiché, visto che, 
dato che, siccome 
6. Finalitat: subordinació final amb per, a + inf.  
7. Concessió: subordinació concessiva  amb anche se 
8. Condició:  
- subordinació condicional amb se + indicatiu 
- pròtasi en indicatiu introduïda per se, apòdosi en 
present/futur d’indicatiu (se non ti copri bene, prenderai 
freddo) 
9. Conseqüència: coordinació de conseqüència amb e, 
quindi, allora 
10. Connectors parentètics: 
- d’exemplificació: per esempio, cioè, infatti 
- d’ addició: e, inoltre, anche, pure, non solo... ma anche 
- d’ enumeració: poi, allora, dopo, prima, in seguito, infine, 
alla fine, all’inizio 
- de resum: quindi, dunque 

 
 

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. 20468

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

   

Italià– Bàsic A2 

176 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 

 
La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús 
dels signes de puntuació. Convenció de puntuació en 
textos de caràcter informal (cartes, e-mails) 
Representació gràfica de fonemes i sons  
Trígrafs 
Ortografia de les paraules estrangeres 
Divisió de les paraules a final de línia. Estructura sil·làbica 
Síl·labes obertes i tancades 
Divisió de vocals i consonants  

 
 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 
La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús 
dels signes de puntuació. Convenció de puntuació en 
textos de caràcter informal (cartes, e-mails) 
Ús dels caràcters en les seves diverses formes 
(majúscules: arrivederLa, ScriverLe, inviarVi, minúscules, 
cursiva). 
Representació gràfica de fonemes i sons  
Trígrafs 
Ortografia de les paraules estrangeres 
Divisió de les paraules a final de línia. Estructura sil·làbica 
Síl·labes obertes i tancades 
Divisió de vocals i consonants  

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE  

TEXTOS ORALS 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Identificació i articulació de sons i fonemes vocàlics  
bàsics  

/a/(cane; /e/(rete, sera,e);/ /(bene,leggo, è; /i/ (vita); 
/o/(sono/dove); /ɔ/ (nove/forte); /u/ (uva)     

Semivocals /i/(noi); /u/(auto) 

Diftongs, triftongs (/j/+vocal; /w/ + vocal (piano, piovere, 
ieri, più; quando, guerra, uomo, guida; aiutare), hiatus 
(paese, aereo) 

Sistema consonàntic 
Pronunciació dels dígrafs (ch, gh, ci, gi, gl, gn, sc)  

Pronunciació de /q/ + semiconsonant /w/+vocals (quando, 
qui, questo) 

Pronunciació de la s impura a principi de paraula 
(straniero, spiaggia, stereo) 

Pronunciació de  /r/ a principi de paraula (Roma) 

Pronunciació de les dobles consonants: /kk/, /gg/, /rr/, /ll/, 
/pp/, /bb/... (ecco, carro, coppia...)   

Processos fonològics 

Elisió (d’amore) 

Articles (l’amico, un’amica) 

Articles contractes (dall’America) 

Adjectius (cent’anni, quest’ultimo, quello/bello quell’uomo, 
bell’esempio) 

Identificació i articulació de sons i fonemes vocàlics  
bàsics  

/a/(cane; /e/(rete, sera,e);/ /(bene,leggo, è; /i/ (vita); 
/o/(sono/dove); /ɔ/ (nove/forte); /u/ (uva)     

Semivocals /i/(noi); /u/(auto) 

Diftongs, triftongs (/j/+vocal; /w/ + vocal (piano, piovere, 
ieri, più; quando, guerra, uomo, guida; aiutare), hiatus 
(paese, aereo) 

Sistema consonàntic 
Pronunciació dels dígrafs (ch, gh, ci, gi, gl, gn, sc)  

Pronunciació de /q/ + semiconsonant /w/+vocals (quando, 
qui, questo) 

Pronunciació de la s impura a principi de paraula 
(straniero, spiaggia, stereo) 

Pronunciació de  /r/ a principi de paraula (Roma) 

Pronunciació de les dobles consonants: /kk/, /gg/, /rr/, /ll/, 
/pp/, /bb/... (ecco, carro, coppia...)   

Processos fonològics 

Elisió (d’amore) 

Articles (l’amico, un’amica) 

Articles contractes (dall’America) 

Adjectius (cent’anni, quest’ultimo, quello/bello quell’uomo, 
bell’esempio) 
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Pronoms personals (l’ho vista) 

Intensificació consonàntica 

(caro/carro;copia/coppia; nono/nonno...)  

Pronunciació dels trígrafs (gli +voc.; sci + voc.) 
Apòcope vocàlica 
Adjectiu buono + substantiu 
Indefinits compostos per uno 
Substantius en les fórmules de tractament 
Pronom interrogatiu quale 
Apòcope sil·làbica  
Poco 
Accent, ritme i entonació, patrons tonals d’elements lèxic 
aïllats (ábitano; avevámo) 
Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració. 
Aspectes bàsics del ritme i l'entonació de la frase: 
interrogativa i exclamativa, assertiva (mángiatela!) 

Pronoms personals (l’ho vista) 

Intensificació consonàntica 

(caro/carro;copia/coppia; nono/nonno...)  

Pronunciació dels trígrafs (gli +voc.; sci + voc.) 
Apòcope vocàlica 
Adjectiu buono + substantiu 
Indefinits compostos per uno 
Substantius en les fórmules de tractament 
Pronom interrogatiu quale 
Apòcope sil·làbica  
Poco 
Accent, ritme i entonació, patrons tonals d’elements lèxic 
aïllats (ábitano; avevámo) 
Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració. 
Aspectes bàsics del ritme i l'entonació de la frase: 
interrogativa i exclamativa, assertiva (mángiatela!) 
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