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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 
- proximitat i contacte visual 
- qualitat de la veu, to i volum 
1.2 Vida quotidiana i les seves condicions 
Relacions personals i convencions socials 
- relacions familiars i intergeneracionals 
- l’estructura social (relacions intragrupals) 
- normes de cortesia segons la situació i els protagonistes 
- relacions socials i professionals més habituals 
- convencions bàsiques i tabús més coneguts relatius al comportament 
- valor de la puntualitat 
- convencions a l'hora de pagar (propines, convidar, compartir, etc.) 
- les relacions entre gèneres: convencions 
- les relacions amb les autoritats i l’administració en general: convencions 
- les relacions entre veïns: convencions 
- convencions i tabús relatius al comportament 
Valors, creences i actituds 
- festivitats i tradicions importants 
- valors i creences mes estesos 
- el sentit de l'humor (estereotips i característiques més elementals) 
- minories religioses i tolerància religiosa 
Menjars i àpats 
- plats o ingredients associats als àpats 
- menjars prohibits o connotats 
Consum 
- horaris comercials i hàbits de consum 
- horaris comercials: obertura en festius i rebaixes 
- tipus i característiques dels establiments 
Entorn laboral 
- l'entorn laboral: horaris, calendari, festius, vacances 
- convencions referides a la vestimenta 
Habitatge 
- tipologia i preferències segons la ubicació: centre, extraradi, etc. 
- arquitectura tradicional i contemporània 
Salut i assistència social 
- sistema sanitari: tipus de centres o serveis, urgències, etc. 
1.3 Educació 
- característiques generals del sistema escolar 
- sistema de qualificacions 
- relacions entre el professorat i l’alumnat 
- relacions entre els companys de classe 
- normes a l’aula 
1.4. Lleure i cultura 
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- activitats d’oci més populars 
- festivitats i cerimònies  tradicionals més rellevants 
- referents culturals i artístics significatius (literartura, música, cinema, arts escèniques, etc.):  tendències (doblatge, origen de les 
produccions, música popular, etc.) 
- formes d’oci tradicionals i contemporànies 
- activitats a l’aire lliure 
- espectacles més rellevants 
- els esports més populars 
- museus i llocs d’interès cultural de rellevància internacional 
- tipus de viatge i turisme més populars 
1.5 Geografia 
- territoris i àmbits més importants en què es parla la llengua: països/regions i trets distintius principals 
- ciutats i llocs més significatius: trets generals 
1.6. medi ambient 
- el clima i les diferents estacions de l'any: temperatures i fenòmens naturals segons les regions 
1.7. Participació ciutadana 
- marc institucional bàsic 
- gestió de la immigració 
- voluntariat 
1.8 Mitjans de comunicació 
- capçaleres de premsa escrita (en paper i digital) i canals de ràdio i televisió més importants d’àmbit general 
- presència i ús general d’internet i xarxes socials 
2. Continguts sociolingüísitcs 
2.1 Cortesia lingüística i convencions 
-salutacions i comiats: selecció i ús 
- ús i selecció de formes de tractament: formal i informal 
- fórmules més comunes per brindar, felicitar, convidar 
- fórmules per interessar-se per algú absent 
- convencions en la correspondència personal 
- convencions bàsiques de la conversa telefònica 
2.2 Referents 
- el doble sentit d’expressions freqüents: reconeixement 
- sentit i connotacions de les expressions malsonants molt freqüents d'àmbit general: reconeixement 
- reconeixement del valor real de les expressions d'emplaçament temporal (p. ex.: ja te diré coses; fins ara; etc.) 
2.3 Registre 
- identificació de canvis evidents de registre 
- connotacions de l’ús de la llengua estàndard i les varietats més importants 
- expressions col·loquials molt freqüents: reconeixement 
2.4 Varietats 
- varietats més importants: identificació de característiques rellevants 
2.5 Contacte de llengües 
- estatus de la llengua en diferents àmbits i territoris 
- llengües internacionals i (altres) llengües oficials: presència i àmbits d’ús 
 
2. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS 

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

Coneixement i ús de les estratègies de la comprensió de 
textos orals: 
Estratègies de planificació: 

Coneixement i ús de les estratègies de la comprensió de 
textos escrits: 
Estratègies de planificació: 
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- Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus 
de tasca i tema. 
- Distinció de tipus de comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts principals, detalls rellevants). 
Estratègies d'anticipació: 
- Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 
Estratègies d'identificació i inferència: 
- Identificació del tipus textual 
- Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió d’elements paralingüístics 
significatius. 
- Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la 
globalitat del text. 
- Identificació de mots desconeguts i extrapolació del 
seu significat a partir del context, en temes amb què 
s'està familiaritzat. 
- Inferència de dades a partir del context enunciatiu, 
deducció de dades a partir de la informació nova i 
formulació d'expectatives sobre l'organització i el 
contingut esdevenidor (per exemple, predicció 
d'esdeveniments en una narració). 
- Seguiment de la línia argumental en base a connectors 
lògics i temporals. 
- Deducció del significat probable de mots desconeguts 
a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, 
sufixos, prefixos, flexió...). 
Estratègies de control i reparació: 
- Comprovació d’hipòtesis: ajust de les claus d’inferència 
amb els esquemes de partida. 
- Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió 
d’elements nous.  

- Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus 
de tasca i tema. 
- Distinció de tipus de comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts principals, detalls rellevants). 
Estratègies d'anticipació: 
- Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 
Estratègies d'identificació i inferència: 
- Identificació del tipus textual 
- Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió d’elements paralingüístics 
significatius. 
- Identificació de connectors i de l'organització textual 
(paràgrafs clau) per entendre millor l'argumentació d'un 
text. 
- Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la 
globalitat del text. 
- Identificació de mots desconeguts i extrapolació del 
seu significat a partir del context, en temes amb què 
s'està familiaritzat. 
- Inferència o predicció del contingut del text a partir de 
títols, titulars o entradetes. 
- Predicció dels esdeveniments en una narració. 
- Seguiment de la línia argumental en base a connectors 
lògics i temporals. 
- Deducció del significat probable de mots desconeguts 
a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, 
sufixos, prefixos, flexió...). 
Estratègies de control i reparació: 
- Comprovació d’hipòtesis: ajust de les claus d’inferència 
amb els esquemes de partida. 
- Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió 
d’elements nous.  

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 

Coneixement i ús de les estratègies de la producció i 
coproducció de textos orals: 
Estratègies de planificació: 
- Activació d'esquemes mentals sobre l’estructura de 
l’activitat i el text específics (p. e. presentació o 
transacció). 
- Identificació el buit d’informació i opinió i valoració del 
que es pot donar per descomptat.  
- Preparació i assaig de noves combinacions i 
expressions, amb expectatives de confirmació o 
correcció. 
- Preparació de la manera de comunicar els punts 
importants a transmetre, recorrent als recursos 
disponibles i limitant-hi el missatge, si escau. 
Estratègies d'execució: 
- Adequació del text al destinatari, el context i el canal: 
registre i característiques discursives. 
- Explotació màxima dels coneixements previs (p. ex.: 

Coneixement i ús de les estratègies de la producció i 
coproducció de textos escrits: 
Estratègies de planificació: 
- Activació d'esquemes mentals sobre l’estructura de 
l’activitat i el text específics (p. e. escriure una nota, un 
correu electrònic). 
- Identificació el buit d’informació i opinió i valoració del 
que es pot donar per descomptat.  
- Preparació i assaig de noves combinacions i 
expressions, amb expectatives de confirmació o 
correcció. 
- Preparació de la manera de comunicar els punts 
importants a transmetre, recorrent als recursos 
disponibles i limitant-hi el missatge, si escau. 
Estratègies d'execució: 
- Adequació del text al destinatari, context i canal, 
aplicant-hi el registre i les característiques discursives 
adequades. 
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utilització d’un llenguatge ‘prefabricat’, etc.). 
Estratègies de compensació: 
- Reajustament de la tasca (una versió més modesta) o 
el missatge (fent concessions en el que realment es 
voldria expressar), després de valorar les dificultats i els 
recursos disponibles. 

- Explotació màxima dels coneixements previs (p. ex.: 
utilització d’un llenguatge ‘prefabricat’, etc.) 
- Localització i aplicació adequada dels recursos 
lingüístics o temàtics (ús d'un diccionari o gramàtica, 
obtenció d'ajuda, etc.). 
Estratègies de compensació: 
- Reajustament de la tasca (una versió més modesta) o 
el missatge (fent concessions en el que realment es 
voldria expressar), després de valorar les dificultats i els 
recursos disponibles. 
 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

Coneixement i ús de les estratègies de la mediació: 
Lligam amb els coneixements previs: 
-Exemplificació referida a experiències compartides comunes 
- Formulació de preguntes senzilles per mostrar la relació de la informació nova amb la coneguda 
Amplificació: 
- Ús de diverses paràfrasis per clarificar una informació. 
Simplificació: 
- Identificació i remarca (subratllat, destacat, etc.) d'informació essencial explícita d'un text informatiu. 
Desglossament d'informació: 
- Transformació d'un text instructiu o informatiu en una llista per facilitar-ne la comprensió. 
- Elocució lenta, simplificada o emfàtica d'una llista per facilitar-ne la comprensió. 
Adaptació del discurs: 
- Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés 
d'altri. 
- Paràfrasi simplificada de fragments escrits breus amb manteniment de l'ordre original. 

 
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): 
- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes. 
- Interessar-se per algú o alguna cosa. 
- Lamentar, demanar i acceptar disculpes. 
-  Atraure l'atenció. 
- Demanar i donar informació sobre algú. 
-- Felicitar i respondre a una felicitació. 
- Acceptar o rebutjar una invitació ajuda o oferiment. 
- Expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa. 
3.2 Actes assertius (donar i sol·licitar informació): 
- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat. 
- Donar i demanar informació sobre un fet. 
- Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença d’un fet.  
- Afirmar, anunciar, acusar, admetre, postil·lar, atribuir, confirmar la veracitat d’un fet, corroborar, desmentir, predir, assentir i 
classificar aquest fet. 
- Enumerar en una explicació. 
- Mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea. 
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- Fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i experiències. 
- Demanar i donar informació sobre accions i projectes referits al moment present, al passat i al futur. 
- Expressar acord i desacord. 
- Informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions. 
- Rectificar i corregir informació. 
3.3 Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions): 
- Demanar i donar informació sobre un estat o sensació física i per la salut: fred o calor, son, gana o set, gust, benestar o malestar. 
-  Manifestar interès o desinterès. 
- Mostrar-se a favor o en contra d'una proposta o idea. 
- Expressar preferències. 
- Demanar i donar informació sobre els estats d'ànim més comuns: avorriment, satisfacció o insatisfacció, admiració, interès, estima, 
alegria, etc. 
- Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions com ara estima, simpatia, dubte, preferència, antipatia 
o admiració. 
- Expressar emocions i sentiments com ara alegria, felicitat, decepció, esperança, satisfacció, tristesa o molèstia. 
3.4 Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció): 
- Demanar i donar informació sobre la intenció, la voluntat o la decisió de fer alguna cosa. 
- Aconsellar, alertar, donar instruccions i permís. 
- Demanar ajuda, confirmació, informació i opinió. 
- Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments. 
- Prohibir i denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar; dissuadir, insistir, prevenir, reclamar i suggerir. 
- Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar. 
 
4. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 
Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals comuns.  
4.1. Context 
4.1.1 Característiques del context: 
- segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica 
- segons els participants (trets, relacions, intenció comunicativa) 
- segons la situació (canal, lloc, temps) 
4.1.2 Expectatives generades pel context: 
- tipus, format i estructura textuals 
- estil 
- tema, enfocament i contingut 
- patrons sintàctics, lèxics, fonetico-fonològics i ortotipogràfics 
- comunicació no verbal (textos orals): gestos, to de veu, etc. 
- comunicació no verbal (textos escrits): imatges, gràfics, tipografies, etc. 
4.2. Organització i estructuració del text: 
4.2.1 Segons macrofunció textual 
- Seqüència dialogal: seqüències fàtiques d'iniciació i cloenda, seqüències transaccionals. 
- Seqüència descriptiva amb punt de vista objectiu o subjectiu: ancoratge, aspectualització i relació; amb inserció de seqüències 
narratives. 
- Seqüència narrativa (seqüencial): situació inicial, complicació, acció, resolució; amb inserció de seqüències descriptives i dialogals 
en estil indirecte. 
- Seqüència expositiva: presentació, desenvolupament, conclusió; amb inserció de subtemes (afirmació, exemplificació, 
classificació) 
- Seqüència argumentativa (incipient): contrast d'alternatives 
4.2.2 Progressió temàtica 
- Progressió lineal (el tema esdevé rema) 
- Progressió per tema constant (el tema es manté) 
- Ruptures temàtiques: 
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En la seqüència narrativa: canvi de personatge, canvi de pla (primer pla-rerefons); inserció de seqüències 
En les seqüències expositives: introducció d'oposicions, causes, conseqüències, particularitzacions (exemplificacions, etc.); 
inserció de seqüències 
En les seqüències dialogals: inserció de seqüències 

4.3. Cohesió 
a) Elements prosòdics  [textos orals]: 
- entonació focalitzadora 
-  pauses 
b) Elements ortotipogràfics [textos escrits]: 
- puntuació: en separació de frases, incisos, focalitzacions; en cites i diàlegs 
- signes d'interrogació i exclamació, parèntesis, etc. 
- disposició en paràgrafs 
- abreviatures i símbols usuals 
c) Mecanismes de referència: 
- dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.) 
- anàfora(pronoms personals, demostratius, possessius, relatius) 
- el·lipsi 
- correlació de temps verbals  
- concordança (persona, gènere, nombre) 
- cohesió lèxica (repetició parcial) 
d) Connexió textual i composició oracional: 
- operadors discursius: addició (continuïtat, intensificació, distribució, generalització), disjunció (reformulació, exemplificació), 
contrast (oposició, concessió, restricció), consecució (conseqüència) 
e) Interacció: 
- recursos senzills de presa del torn de paraula 
- control·ladors de contacte 
4.4. Gèneres textuals 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Interacció: 
- converses  sobre temes concrets 
- discussions dins el propi domini 
- debats i disputes sobre temes familiars dins l'esfera 
quotidiana 
Informació: 
- indicacions més aviat precises per arribar a un lloc 
- missatges personals de veu 
- anuncis d'esdeveniments davant un auditori 
- instruccions 
- regles  i normes d'ús 
Exposició: 
- narració amb seqüència detallada d'esdeveniments 
- presentacions i exposicions dins el propi domini (poc 
detallades) 
- parlaments breus (preparats o no) en situacions 
informals o semiformals (celebracions, trobades, etc.) 
Cultura i lleure: 
-  recitació de textos dramàtics o poètics breus i senzills 

Interacció: 
- converses  sobre temes concrets 
- discussions sobre temàtica coneguda, formals i 
informals 
- debats i disputes sobre temes familiars dins l'esfera 
quotidiana 
- taules rodones clares i ordenades 
Informació: 
- indicacions detallades per arribar a un lloc 
- missatges personals de veu 
- anuncis en serveis i locals públics (informació rellevant) 
- instruccions 
- regles i normes d'ús 
Exposició: 
- narració detallada 
- presentacions, conferències, xerrades (informació 
principal) 
Cultura i lleure: 
- extractes de pel·lícules o escenes teatrals amb 
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- cançons seqüències d'esdeveniments 
- cançons 
Representacions o emissions audiovisuals: 
- entrevistes ben articulades sobre temes familiars 
- noticiaris i reportatges: informacions rellevants 
- documentals: amb informació visual o seqüències 
d'esdeveniments 
- anuncis publicitaris 
- comentaris esportius 
- extractes d'altres emissions de ràdio o televisió (de 
societat sobre temes familiars, concursos, ) 

 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

informació personal: 
- formularis 
- targetes de visita 
- qüestionaris 
- perfil en xarxes socials 
Escrits públics: 
- anuncis i ofertes (de feina, d'habitatge, etc) 
- cartells i pòsters amb instruccions o informació 
pràctica 
- apunts en xarxes socials 
Lleure: 
- formularis 
Instruccions: 
- receptes de cuina 
- normes d'ús o instruccions 
- normes de seguretat 
- advertiments 
Textos informatius: 
- cartes i correus electrònics administratius/formals 
senzills 
- relats de fets  (anècdotes, experiències, històries, 
testimonis...) 
Àmbit cultural: 
- resums d'arguments de pel·lícules o obres de teatre 
- comentaris personals senzills sobre objectes o 
esdeveniments culturals (pel·lícules, peces de teatre, 
llibres, concerts...) 
Àmbit privat: 
- invitacions i felicitacions 
- missatges de text 
- cartes i correus electrònics personals 
- apunts en xarxes socials 
- notes personals 
- xats 

Informació personal: 
- formularis 
- currículums 
- certificats 
Escrits públics: 
- factures, albarans i rebuts 
- certificats medics 
- multes 
- itineraris i plànols detallats 
- publicitat senzilla 
- publicitat i ofertes promocionals 
- cartells, pòsters, flyers 
- peticions, pamflets, circulars 
- documents oficials senzills (en funció de les 
necessitats) 
Lleure: 
- menús 
- programes de manifestacions culturals i esportives 
- fulletons i tríptics turístics amb informació pràctica, 
històrica, etc. 
- prospectes i catàlegs 
- llocs web amb informació turística 
- guies (turístiques, etc.) 
Instruccions: 
- receptes de cuina 
- instruccions d'ús 
- normes d'ús 
- instruccions dels llibres de text del nivell 
- alertes, advertiments i condicions d'ús senzilles 
Textos informatius: 
- cartes i correus electrònics administratius/formals 
- relats de fets (anècdotes, experiències, històries...) 
- comunicats i informes amb informació factual 
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- diccionaris, enciclopèdies 
Premsa: 
- notícies d'actualitat (de diaris, revistes, llocs web...) 
- rúbriques de diaris i revistes (portades, seccions, 
sumaris, titulars, peus de foto...) 
- horòscops 
- articles clars sobre fets: idees principals 
- entrevistes 
- reportatges breus 
Àmbit cultural: 
- contes i novel·les breus contemporanis de temàtica 
senzilla 
- crítiques o resums de pel·lícules o obres de teatre 
- biografies 
- còmics 
- poemes senzills 
Àmbit privat: 
- invitacions i felicitacions 
- missatges de text 
- cartes i correus electrònics pesonals 
- apunts en xarxes socials 

 
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 Camps semàntics 
5.1.1 Àmbit personal 
Nom: 
– maneres d'escriure el nom (p. ex.: inicials, signar) 
– vocatius 
– referències al nom i les seves parts 
Domicili: 
– tipus de localitat 
– parts de l'adreça 
Telèfon i adreces electròniques: 
– accions relacionades amb la conversa telefònica 
– accions relacionades amb la interacció electrònica 
– seqüenciació dels números de telèfon 
– nom dels símbols habituals (@, #, etc.) 
Lloc i data de naixement: 
– mesos 
– numerals 
– referències a la data de naixement 
Edat 
Gènere: 
– referències a persones segons edat i gènere 
Estat civil 
Nacionalitat i origen: 
– gentilicis 

– condició de ciutadà/estranger, etc. 
Ocupació: 
– condició d'ocupat 
– referències a la feina remunerada o no 
– llocs on es fa feina 
– tipus de feina 
– relacions laborals bàsiques 
Família: 
– noms de parentiu 
Religió: 
– noms de les confessions principals 
– relació amb la religió (p. ex.: creure) 
– espais de culte i ritus principals (termes genèrics) 
Preferència i aversió 
Caràcter: 
– trets generals 
– referències bàsique a l'actitud (p. ex.: generós) 
– referències bàsiques a la percepció (p. ex.: agradable) 
Aparença física: 
– trets generals de complexió 
– valoracions generals (p. ex.: lleig) 
 
5.1.2 La casa, la llar i l’entorn 
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Tipus d'allotjament: 
– tipus d'edifici 
– parts de l'edifici 
Dependències: 
– noms de les habitacions 
– parts principals d'una habitació (p. ex.: trespol) 
Mobiliari i parament: 
– peces de mobiliari habituals 
– parament de llit 
– parament bàsic de cuina 
Accés i relació amb l'habitatge: 
– modalitats d'accés (p. ex.: lloguer) 
– cost i condicions (p. ex.: renda, inclòs) 
Serveis i subministraments: 
– noms dels serveis i subministraments bàsics 
– condicions i estat dels serveis i subministraments 
Instal·lacions i equipament: 
– electrodomèstics 
– aplicacions electròniques 
– mobiliari i parament bàsics del bany i la cuina 
– condicions i estat d'instal·lacions i subministraments (p. ex. 
espenyat) 
– manipulació i conservació (p. ex.: apagar, fer net) 
Entorn: 
– tipus de lloc (p. ex.: barri, bosc) 
– caracterització bàsica (descriptiva i valorativa) 
– elements arquitectònics significatius 
Flora i fauna: 
– noms d'animals comuns 
– noms de plantes comunes 
5.1.3 La vida diària 
Vida domèstica: 
– rutines domèstiques diàries o habituals 
Vida laboral o d'estudis: 
– rutines diàries o habituals a la feina o estudis 
– espais i objectes habituals al lloc de feina o estudis 
– tipus de relació a la feina i als estudis (p. ex.: cap, company) 
– situacions (p. ex.: de baixa, dia lliure) 
Emoluments: 
– referència als emoluments segons freqüència i origen (p. ex.: 
paga) 
– referència a taxacions i prestacions (p. ex.. beca) 
Expectatives: 
– referides a la feina i als estudis (p. ex.: aprovar) 
5.1.4 El lleure i la cultura 
Lleure: 
– moments de lleure 
– activitats (p. ex.: fer una copa) 
– noms de jocs 
Aficions: 
– noms d'aficions 

– camps d'interès personal 
– valoracions referides a les aficions 
Entreteniment: 
– modalitats de recepció d'emisions audiovisuals (p. ex.: de 
pagament) 
– tipus de programes de ràdio i televisió 
– productes audiovisuals i les seves parts, fragments i participants 
principals (p. ex.: argument, escena, personatge) 
– equipament tècnic de comunicació bàsic i les seves parts 
principals (p. ex.: pantalla) 
– tipus de música 
– gèneres audiovisuals (p. ex.: comèdia, entrevista) 
– accions relacionades (p. ex.: mirar) 
– valoracions referides a productes audiovisuals o musicals 
Espectacles: 
– llocs d'exhibició i les seves parts principals (p. ex.: teatre, 
taquilla) 
– tipus d'espetacle 
– participants (p. ex.: discjòquei, ballarí) 
– tipus d'espectacle segons disciplina i gènere 
– objectes i processos relacionats 
– referències a condicions d'accés, horaris, etc. 
Mostres: 
– tipus d'esdeveniment (p. ex. fira, exposició) 
– espais d'exhibició 
– disciplines artístiques 
– valoracions 
– objectes i processos relacionats 
– referències a condicions d'accés, horaris, etc. 
Món intel·lectual i artístic: 
– activitats habituals 
– disciplines artístiques 
– objectes artístics 
– tipus de llibres 
– establiments i instal·lacions relacionats 
– valoracions 
Esports i activitat física: 
– disciplines esportives conegudes 
– accions i relacions (p. ex.: jugar, guanyar, rival) 
– instal·lacions esportives 
– persones participants 
– agrupacions genèriques (p. ex.: equip) 
Premsa: 
– tipus de publicació 
– tipus de text (p. ex.: article, anunci) 
 
5.1.5 Les relacions humanes 
Vida social: 
– referència a persones segons els tipus de relació personal 
– tipus de reunió i de pertinença a grups (p. ex. convidat, soci) 
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– accions relacionades amb invitacions i participació en activitats 
socials 
Correspondència: 
– tipus de correspondència 
– estris i elements (p. ex.: segell) 
– accions relacionades amb la correspondència personal (p. ex.: 
contestar) 
Política: 
– institucions de govern, representació i participació política 
– institucions, actes i accions relacionats amb l'activisme (p. ex. 
manifestació) 
– accions relacionades amb la participació política (p. ex.: 
electoral) 
– tendències i afiliacions polítiques principals 
– càrrecs polítics i institucionals principals 
Seguretat ciutadana i justícia: 
– tipus principals de delictes 
– accions i participants principals relacionats amb activitats 
delictives 
– objectes i documents principals relacionats amb activitats 
delictives 
– agents i actors principals de forces de seguretat i sistema 
judicial (p. ex.: testimoni) 
– processos principals (p. ex.: judici, denúncia) 
Seguretat col·lectiva: 
– esdeveniments relacionats (p. ex.: emergència, incendi, guerra) 
– processos, accions i actors principals (p. ex.: derrota, espia, 
bombers) 
– objectes relacionats (p. ex.: arma) 
Afers socials: 
– termes genèrics referits a problemàtica social (p. ex.: pobresa) 
– referència a col·lectius determinats 
5.1.6 Transport i viatges 
Transport públic: 
– tipus de mitjans 
– agents: tipus d'operador 
– modalitats (p. ex. vol regular) 
– instal·lacions i les seves dependències (p. ex.: estació, andana) 
– informació i documentació (p. ex.: bitllet) 
– accions relacionades 
– situacions i processos habituals (p. ex.:  retard) 
Transport privat: 
– vehicles i les seves parts principals (p. ex.: cinturó) 
– instal·lacions (p. ex. pàrquing)  
– accions relacionades (p. ex.: aparcar, colcar) 
– accions relacionades 
– documentació bàsica 
Circulació viària: 
– tipus de via i parts principals  
– equipament (p. ex.: semàfor) 
– referències a les persones (p. ex.: passatger) 
– normes de circulació 

– expressions habituals en senyalètica 
– maneres de circular (p. ex.: avançar, travessar) 
– zones especials o reservades 
Vacances i turisme: 
– referències al desplaçament segons motiu, durada, etc. 
– modalitats 
– participants i les seves agrupacions 
– documentació 
– instal·lacions i serveis relacionats 
Allotjament: 
– tipus d'allotjament ocasional 
– règim d'allotjament 
– dependències d'establiments d'hostaleria 
– accions (p. ex.: reservar)  
– equipament i serveis turístics generals 
– expressions habituals en senyalètica 
– documentació associada 
Equipatge: 
– tipus de contenidor 
– objectes habituals 
– situacions i accions relacionades 
Trànsit: 
– referència a canvis d'ubicació 
– referència a límits, restriccions, zones (p. ex.: duana) 
– referència a monedes, taxes, etc. 
Documentació 
 
5.1.7 La salut i el cos 
Parts del cos 
Benestar personal: 
– accions quotidianes 
– sensacions físiques 
– sensacions anímiques bàsiques 
Higiene: 
– accions quotidianes o regulars (p. ex.: tallar els cabells) 
– estris d'higiène diària o regular (p. ex.: tisores) 
Estat de salut i accidents: 
– referències a l'estat de salut 
– malalties habituals 
– símptomes genèrics 
– situacions o esdeveniments (p. ex.: fer-se un tall) 
Serveis mèdics: 
– equipaments genèrics de salut 
– personal sanitari  
– tractaments (termes genèrics) 
– medicaments i objectes terapèutics d'ús general 
– relacions amb els serveis mèdics (p. ex.: assegurança, pacient) 
5.1.8 Educació 
Activitats lectives: 
– tipus 
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– accions relacionades 
– actors 
– vocabulari referit a les sessions 
Assignatures 
Avaluació: 
– qualificacions 
– activitats i tipus d'avaluació 
5.1.9 Comerç 
Establiments: 
– tipus segons dimensions, ubicació, modalitat de servei, etc. 
– tipus segons producte 
– depenències i instal·lacions bàsics (p. ex.: caixa) 
Queviures 
Roba i complements: 
– peces de vestir (gènerics) i els seus elements bàsics principals 
(p. ex.: butxaca) 
– descripció general i especificacions (p. ex.: talla) 
– Accions relacionades 
Parament: 
– parament bàsic de cuina 
– parament bàsic de la llar 
Pagaments: 
– accions relacionades 
– modalitats 
– moneda: presentació i fraccions 
Altres: 
– parts i complements essencials d'aparells electrònics d'ús 
corrent 
– articles bàsics de fumador 
5.1.10 Alimentació 
Àpats i parts dels àpats 
Tipus d'alimentació i beguda: 
– tipus de menjars i plats de cuina internacional 
– begudes alchohòliques, calentes i refrescs 
– verdures i hortalises 
– fruites 
– tipus de carn 
– tipus de peix 

– dolços i postres 
– maneres de cuinar (p. ex.: fregir) 
– presentacions (p. ex.: calent, amb gel) 
– ingredients i condiments bàsics (p. ex.: oli, sal) 
– accions (p. ex.; tastar) 
Restauració: 
– accions (p. ex.: reservar) 
– tipus d'establiment segons productes, serveis, horari, etc. 
– modalitats de servei (p. ex.: self-service) 
– situacions i accions habituals 
– documents i objectes 
– personal de restauració  
5.1.11 Serveis 
Correus i telecomunicacions: 
– instal·lacions 
– tipus d'enviament o comunicació 
– accions relacionades 
Transaccions bancàries: 
– establiments i equipament (p. ex.; caixer) 
– tipus de serveis bancaris 
– tipus de transacció 
– modalitats de presentació dels diners 
Seguretat ciutadana: 
– forces de seguretat i els seus agents 
– situacions i accions habituals (p. ex. robar, perdre) 
Serveis consulars i diplomàtics 
Serveis mèdics 
Reparacions 
– establiments  
– parts elementals d'estris, màquines, etc. (p. ex.: botó) 
– tipus de disfunció (p. ex.: no arranca)  
– tipus de solució (p. ex.: canviar) 
5.1.12 Llengua 
Habilitats lingüístiques i termes bàsics relacionats 
Valoració de les habilitats lingüístiques 
Noms de les llengües 

     
5.2 Aspectes morfològics i lexicosemàntics 
Significació: 
- famílies lèxiques (polisèmia, antonímia, sinonímia) 
- expressions idiomàtiques habituals: proverbis i modismes 
- agrupacions semàntiques 
- associacions lèxiques comunes. 
- paraules comunes de significat pròxim o fàcilment confusible 
- paraules transparents i falsos amics comuns 
- diferències bàsiques de registre 
- introducció a les diferències lexicosemàntiques bàsiques en les varietats més comunes de l'idioma 
Formació del lèxic: 
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- transformació lexicosemàntica mitjançant partícules 
- derivació per sufixació/prefixació 
- composició 
- préstecs comuns 
- gramàtica del vocabulari (reconèixer la classe de paraula i les seves regles d'us gramaticals com a part 
integrant del seu significat) 
 
6. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 
Aplicació dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin realitzar activitats de mediació en situacions familiars i 
senzilles (coneixements culturals  generals, observació, posada en relació, respecte): 
6.1 Coneixements 
La llengua com a sistema semiològic: diferència entre el funcionament de la llengua escrita i la llengua oral. 
Llengua i societat: naturalesa complexa de la pròpia identitat lingüística. 
Comunicació verbal i no verbal: existència de coneixements implícits en la competència comunicativa. 
Evolució de les llengües: existència de préstecs lingüístics. 
Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: 

Consciència de la pluralitat lingüística: llengües i varietats. 
Existència de situacions de multilingüisme i plurilingüisme en el propi entorn i en el dels altres. 

Semblances i diferències entre les llengües: 
Consciència que les llengües organitzen la realitat de maneres diferents, culturalment condicionades. 
Diversitat de les categories utilitzades per descriure el funcionament de les llengües (gènere, article, etc.) i del seu 
funcionament. 
Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal: regles conversacionals (relatives a l'estatus dels interlocutors, als 
torns de paraula, a la formalitat, als tractaments...). 

Cultura: 
Arbitrarietat i flexibilitat de les pràctiques socials pròpies de cada cultura. 
Consciència dels errors de comportament o d'interpretació dels comportaments quan no es coneix prou una cultura. 

Relacions interculturals 
Etereotips i prejudicis d'altri respecte a la nostra cultura. 
Influència dels coneixements o les representacions que hom té de les (altres) cultures sobre les relacions i la comunicació 
intercultural: estereotips, prejudicis, malentesos... 

Diversitat de les cultures: semblances i diferències entre les pròpies cultures i subcultures i les d'altri. 
6.2 Actituds 
Atenció envers la diversitat lingüística de l'entorn. 
Sensibilitat envers el plurilingüisme i la pluriculturalitat de l'entorn propi i aliè. 
Acceptació que hi ha altres maneres d'interpretar la realitat (els implícits, els comportaments, els valors...). 
Obertura envers: 

Les llengües / cultures poc valorades. 
Les coses amb què s'està poc familiaritzat. 

Respecte envers els contactes entre llengües / cultures (préstecs, influències, etc.). 
Disposició a afrontar dificultats lligades a interaccions plurilingües/pluriculturals. 
Desig de participar de manera conscient en la construcció de la pròpia competència plurilingüe/pluricultural. 
Reflexió crítica sobre els valors i les presuposicions propis del propi entorn o d'altres contextos culturals. 
Voluntat de superar els propis prejudicis envers les altres llengües/cultures. 
Flexibilitat envers les diferents etapes del procés d'adaptació a les altres cultures (frustracions, emocions, etc.). 
Assumpció d'una identitat social en què les llengües que es parlen ocupen un lloc important. 
6.3 Habilitats 
Observació i anàlisi: Analitzar l'origen cultural d'alguns comportaments concrets. 
Identificació: 

Identificar en un text escrit un morfema o un mot en una llengua poc familiar. 
Identificar llengües a partir d'indicis sonors, gràfics, mots coneguts, marques gramaticals conegudes. 
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Identificar gèneres discursius. 
Comparació: 

Comparar els repertoris/comportaments lingüístics propis amb els dels parlants d'altres llengües. 
Percebre la proximitat/llunyania dels fenòmens culturals. 
Comparar les connotacions dels fenòmens culturals. 

Parlar de les llengües i de les cultures: Aclarir malentesos. 
Aprofitament del coneixement lingüístic: 

Fer transferències interlingüístiques de forma: segons característiques/regularitats interfonològiques o intergrafemàtiques. 
Fer transferències interlingüístiques de contingut semàtic (correspondències de significat). 

Interacció: Tenir en compte les diferències sociolingüístiques/socioculturals. 
 
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) 
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ANGLÈS 
NIVELL INTERMEDI B1 

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) 
- Flexió irregular del nom: man / woman; men / women; 
foot / feet; child / children, etc. 
- Noms sense flexió: fish / fish; sheep / sheep 
Diferents lexemes per a masculí i femení 
En vocabulari de parentiu (mother / father; aunt / uncle) 
En altres tipus de vocabulari actor / actress  
 
b) Pronoms personals  
- De subjecte: you, she, it, we, etc. 
 
c) Pronoms personals de complement: 
- me, him, us, them, etc. en funció d’OD. They told us 
about the party. 
- Ús obligatori del OD, OI o pronom de complement 
darrera verbs com: love, like, hate. Do you like ice-
cream? Yes, I like it very much. 
 
 
d) Pronoms demostratius: 
- This, that, these, those ( s d ctic)This, that (ús  
anafòric) 
 
2. L'existència 
a) Verbs:  
there is / are (en present i passat simple) 
To be: (en present i passat simple) 
 
 
 
b) Articles: 
- Definit (general): ús individualitzador i díctic, ús amb 
topònims d'alguns països 
- Indefinits: a / an-  
- Omissió de l'article definit amb:  
substantius incomptables; We all eat food; I can see 
water. 
substantius comptables en plural: There are pictures on 
the wall. 

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 del nom leaf / leaves; man / woman; 
men / women; foot / feet; child / children, etc. 
Noms sense flexió: fish / fish; sheep / sheep 
Diferents lexemes per a masculí i femení 
En vocabulari de parentiu (mother / father; aunt / uncle, 
godmother, niece, nephew, step-brother, etc.) 
En altres tipus de vocabulari actor / actress  
b) Pronoms personals  
- De subjecte: you, she, it, we, etc. 
- Who com a subjecte: Who saw the accident? 
c) Pronoms personals de complement: 
- me, him, us, them, etc. en funció d’OD i d’OI: I saw 
them at the fair. They sent us a lovely bunch of flowers, 
they sent it to us, etc. 
- Ús obligatori del OD, OI o pronom de complement 
darrera verbs com: love, like, hate 
 
d) Pronoms demostratius: 
- This, that, these, those ( s d ctic)This, that (ús  
anafòric) 
- L'ús de one seguit dels pronoms demostratius: this 
one, that one 
2. L'existència 
a) Verbs:  
there is / are (en present, passat simple i present 
perfecte): There has been an accident outside school, 
etc. 
To be: (en present, passat simple, present i passat 
perfecte) 
b) Articles: 
- Definit (general): ús individualitzador i díctic, ús amb 
topònims d'alguns països 
- Indefinits: a / an-  
- Omissió de l'article definit amb:  
substantius incomptables; We all eat food; I can see 
water. 
substantius comptables en plural: People love holidays; 
Children like ice-cream. 
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- Absència d'article amb els dies de la setmana.  
 
 
 
 
 
 
c) Usos pronominals: 
 
- Ús pronominal de “any”: Have any of you ever visited 
Canada? 
- D'alguns determinants: quantificadors numerals 
ordinals (one), cardenals (twice a day)  i universals (all), 
demostratius i possessius forts (mine, hers) 
Quantificadors: 
- Indefinits: some, any, (too) much, (too) many, few, 
more, most, etc 
- Pronoms indefinits: la sèrie de some i any:  someone, 
anyone, nobody, no-one; everybody, everything. 
- another/the other (one): I’d like another one/the other 
one. 
 
 
 
 
 
 
 
3. La pertinença 
Expressió de la pertinença 
- Genitiu saxó: Susan’s sister, the man's coat was dark 
brown 
 Ús del genitiu saxó en funció de descripció: Spain’s 
cities; Canada’s lakes 
- Ús del genitiu locatiu: the butcher’s, the chemist’s; 
Famous people eat at Gino’s, etc. 
- Ús del genitiu quan hi ha més d’un possessor: David 
and Ana’s uncle lives near Manchester  
-Posmodificació amb -of: The wheels of the bus 
 
 
Possessius: 
Prenominals: Our house, your hands 
- Adjectius possessius: This is my house. 
- Pronoms possessius: That laptop is hers. 
 
 
Altres:  
- Whose is this car? Whose keys are these? 
- Have (got) 
4. La quantitat 
a) Quantificadors: 
- Numerals cardinals i ordinals: first, tenth, twenty-
second, etc 
- Numerals fraccionaris: half, a quarter, etc. 
- Quantitatius: a lot, some, any, (not) much / many 
- De polaritat negativa: any, no 
 

- Absència d'article amb els dies de la setmana.  
- Ús anafòric de l’article definit: I love music, but the 
music I listen to is not very popular) 
-Unicitat: The Queen; the planets; the Mediterranean, 
the African elephant is hunted for its ivory, etc. 
 
c) Usos pronominals: 
- Ús pronominal de “any”: Have any of you ever visited 
Canada? 
- D'alguns determinants: quantificadors numerals 
ordinals (one), cardenals (twice a day)  i universals (all), 
demostratius i possessius forts (mine, hers) 
Quantificadors: 
- Indefinits: some, any, (too) much, (too) many, few, 
more, most, etc 
- Distributius: each 
- Partitius i de quantitat: each, every, enough. 
- Duals: either ... or; neither ...nor... 
- Pronoms indefinits: la sèrie de some i any:  someone, 
anyone, nobody, no-one; everybody, everything. 
- another/the other (one): I’d like another one/the other 
one. 
- each other / one another: Gina and Sarah are looking 
at each other/one another,etc. 
-pronoms reflexius: She calls herself Tina; Have you hurt 
yourself? Dentists use this toothpaste themselves, etc. 
3. La pertinença 
Expressió de la pertinença 
- Genitiu saxó: Susan’s sister, the man's coat was dark 
brown 
 Ús del genitiu saxó en funció de descripció: Spain’s 
cities; Canada’s lakes 
- Ús del genitiu locatiu: the butcher’s, the chemist’s; 
Famous people eat at Gino’s, etc. 
- Ús del genitiu quan hi ha més d’un possessor: David 
and Ana’s uncle lives near Manchester  
- El lipsi del nom: Is this John's book? No, it´s Peter's 
-Posmodificació amb -of: The wheels of the bus 
-Posmodificació amb dos substantius plegats (pre-
modificació amb substantiu): the Tower Bridge 
Possessius: 
Prenominals: Our house, your hands 
- Adjectius possessius: This is my house. 
- Pronoms possessius: That laptop is hers. 
- Belong to: Who does this belong to? 
 
Altres:  
- Whose is this car? Whose keys are these? 
- Have (got) 
4. La quantitat 
a) Quantificadors: 
- Numerals cardinals i ordinals: first, tenth, twenty-
second, etc 
- Numerals fraccionaris: half, a quarter, etc. 
- Quantitatius: a lot, some, any, (not) much 
- De polaritat negativa: any, no 
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5. La qualitat 
a) Adjectius: 
- Posició: abans del nom (big toe) i dins les oracions 
nominals (this house is huge). 
- L'ordre dels adjectius davant del nom (introducció) 
Classes: 
- D’ús lexicalitzat (Collocations): a heavy smoker, a close 
friend, etc. 
- Atributiu; daily, weekly, main 
- Predicatiu: alive, all right, ill, well 
- Modificadors del adjectiu: really: The test was really 
difficult, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Derivació: 
- nom/verb, adjectiu 
- afixos molt comuns: un-, -ing, -ful, etc. 
- adjectius acabats en –ed i –ing: diferenciació de 
significat: The film was boring; the audience was bored. 
   
c) Sintagmes preposicionals:  
- Estructures amb of: full of money, fond of 
- Altres formes: 
amb at: at (the cinema, the railway station); good at, bad 
at, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
d) Aposicions freqüents: 
My brother Mark is a Police officer  
- Aposició amb comma: The child, a girl, fell from the 
swing  
- amb numerals (number 34, first floor) noms de vies i 
llocs: Leicester square, Arrowe Park road, etc. 
e) Pronoms 
- Ús referencial / no referencial de it: We’ve made it!; 

How’s it going? 
- Indefinits: none (at all); each; either; neither; more; 

most; few; little. 
- Demostratius: Referència anterior i posterior 
- Reflexius: ús emfàtic. 
- Possessius: ús emfàtic 
f) Oracions subordinades relatives 
- Amb who/ which/ that/ where/ when 
-Which i that a les oracions subordinades de relatiu. 
 

5. La qualitat 
a) Adjectius: 
- Posició: abans del nom (big toe) i dins les oracions 
nominals (this house is huge). 
- L'ordre dels adjectius davant del nom  
Classes: 
- D’ús lexicalitzat (Collocations): a heavy smoker, a close 
friend, etc. 
- Atributiu; daily, weekly, main 
- Predicatiu: alive, all right, ill, well 
- Modificadors del adjectiu: how, enough. I don’t care 
how expensive it is; you are not tall enough to be a 
policeman,etc. 
- El gerundi com a adjectiu: a working mother, this film is 
boring. 
- El participi passat com a adjectiu: I am bored, my pen 
is broken. 
 
b) Derivació: 
- nom/verb, adjectiu 
- afixos molt comuns: un-, im-,-y,  -ing, -ful, -able etc. 
- adjectius acabats en –ed i –ing: diferenciació de 
significat: The film was boring; the audience was bored. 
 
 
c) Sintagmes preposicionals:  
- Estructures amb of: full of money, fond of 
- Altres formes: 
amb at: at (the cinema, the railway station); good at, bad 
at, etc. 
amb on: keen on, dependent on  
- Funcions sintàctiques: 
Posmodificació del sintagma nominal: The people on the 

bus were singing. 
- Sintagma adverbial:The people were singing on the 
bus. 
- Conjunció: On the other hand, ... 
- Complement d’un verb: I was looking at his awful 
paintings. 
- Sintagmes preposicionals comuns: on time, out of date, 
etc 
d) Aposicions freqüents: 
My brother Mark is a Police officer  
- Aposició amb comma: The child, a girl, fell from the 
swing 
- amb numerals (number 34, first floor) noms de vies i 
llocs: Leicester square, Arrowe Park road, etc. 
e) Pronoms 
- Ús referencial / no referencial de it: We’ve made it!; 

How’s it going? 
-Recíprocs: each other; one another 
- Indefinits: none; each; either; neither; more; most; few; 

little. 
- Demostratius: Referència anterior i posterior 
- Reflexius: ús emfàtic. 
- Possessius: ús emfàtic 
- Relatius: Defining; non defining. Ús obligat i opcional. 
f) Oracions subordinades relatives 
- Amb who/ which/ that/ whose/ where/ when 

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. 20523

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

   

 Anglès – Intermedi B1 

231 
 

 
 
6. El grau 
a) Comparatius: 
- bigger than; more dangerous than 
- Regles de formació dels comparatius i les seves 
excepcions:  better; worse 
- less expensive than; as expensive as, etc 
- Comparatius dels adverbis: more quickly than 
 
 
 
b) Superlatius: 
-Formes regulars: the biggest; the most dangerous 
-Regles de formació dels superlatius i les seves 

excepcions: best; worst, etc. 
 
 
 
 
 
 
c) Quantitatius: 
- Adjectius graduables i no-graduables comuns: 
very/extremely cold; absolutely horrible. 
 
 

- Which i that a les oracions subordinades de relatiu  
- That’s the reason why 
 
6. El grau 
a) Comparatius: 
- bigger than; more dangerous than 
- Regles de formació dels comparatius i les seves 
excepcions:  better; worse 
- less expensive than; as expensive as, etc 
- Formes reduplicades i correlatives: the + comparatiu+ 
the + comparatiu: the more the better 
- Comparatius dels adverbis: more quickly than 
 
b) Superlatius: 
-Formes regulars: the biggest; the most dangerous 
-Regles de formació dels superlatius i les seves 

excepcions: best; worst, etc. 
-Ús del superlatiu en oracions de relatiu: the film I like 
the most is Titanic. 
-Expressió de la preferència amb les estructures del 
superlatiu:The animal I fear the most is the spider. 
 
c) Quantitatius: 
- Adjectius graduables i no-graduables comuns: 
very/extremely cold; absolutely horrible. 
- Post-modificació amb enough. It’s not good enough 
- Quantificadors: really, quite,etc 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, 
moviment, origen, direcció, destinació, distància i 
disposició) 
a) Adverbis de lloc i posició: 
- Els més freqüents: here, there, up, down, behind, in 
front of, etc.  
- Adverbis de lloc i la seva posició: There’s water 
everywhere 
- Diferències entre nowhere, anywhere, somewhere i 
everywhere 
 
b) Adverbis de moviment: 
-Go across the bridge and into the station. 
 
c) Adverbis d’origen i destinació: 
-She is from south London. 
 
 
 
d) Preposicions: 
- Preposicions comuns de localització, direcció, origen: 
In/at, to, from, near, next to, between, in front of, behind, 
around, through, along, etc. In, at, from, to, on, up, down, 
etc. 
 
 
 
e) Locucions habituals:  
- Diferències entre in/at: at school, at home 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, 
moviment, origen, direcció, destinació, distància i 
disposició) 
a) Adverbis de lloc i posició:  
- Els més freqüents: here, there, up, down, behind, in 
front of, outside, inside, above, below, far, etc..  
- Adverbis de lloc i la seva posició: There’s water 
everywhere/ all over the place 
- nowhere, anywhere, somewhere i everywhere 
b) Adverbis de moviment: 
-Go across the bridge and into the station. 
 
c) Adverbis d’origen i destinació: 
-She is from south London. 
-They have travelled from Bilbao in the north to Seville in 
the south. 
 
d) Preposicions: 
-  Preposicions comuns de localització, direcció, origen: 
In/at, to, from, (localització, direcció, origen), to, on, up, 
down, near, next to, between, in front of, opposite, 
behind, around, round, past, through, along, out, above, 
below, across, etc 
- Contrast entre among i between. 
e) Locucions habituals:  
- Diferències entre in/at: at school, at home, in bed, in 
hospital 
- Preguntes amb: How far is it? It’s 2 kilometres from 
here 
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III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: Preposicions de 
temps  
- Amb hores (at), parts del dia (in/at), mesos (in), 
estacions (in), anys (in), dates / dies (on), etc 
 
 
 
 
2. Ubicació temporal relativa 
- Adverbis de temps: Now, then, today, tomorrow, 
tonight, yesterday  
- Oracions adverbials de temps, lloc i freqüència i l’ordre 
dels adverbis dins de l’oració: She went to school 
yesterday 
- Diferent posició dels adverbis dins de l'oració 
 
 
 
3. Ubicació temporal (durada): 
- SN amb expr. temporals:  two years, a year, 24 hours, 
etc 
- amb for: for three months 
- Diferència entre since/for i el seu ús en el present 
perfecte 
- Diferència entre during/for 
 
 
4. Freqüència: 
- Adverbis i locucions de freqüència: always,often, 
usually, normally, sometimes, occasionally, hardly ever, 
never, ever, every (there is a flight to Paris every day); 
once, twice 
- Posició dels adverbis dins de l'oració 
 
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat) 
- Anterioritat: before, already; (not) yet. 
- Posterioritat: later, after 
- Simultaneïtat: as soon as; while, now 
 
 
 
b) Temps verbals 
Expressió del present: present  
Expressió del passat: passat simple 
Expressió del futur: present progressiu; be going to + 
infinitiu; will + infinitiu 
Expressió de la condició: Conditionals Type 0 and I (If 
/ unless + present, -present/future/imperative): if it rains, 
take an umbrella; if you heat ice, it melts; If it’s hot, we’ll 
go to the beach; unless you eat your vegetables, you 
won’t have an ice-cream. 
 

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: Preposicions de 
temps  
- Amb hores (at), parts del dia (in/at), mesos (in), 
estacions (in), anys (in), dates / dies (on), etc 
- Altres preposicions temporals:  from ... to, until (till), 
during, for: I’ll be away for 3 days; The concert is during 
the school holidays 
-Sintagmes preposicionals comuns: on time, out of date, 
etc. 
2. Ubicació temporal relativa 
- Adverbis de temps: Now, then, today, tomorrow, 
tonight,  yesterday, last night, once, twice, etc 
- Oracions adverbials de temps, lloc i freqüència i l’ordre 
dels adverbis dins de l’oració: She went to school 
yesterday 
- Locucions adverbials de temps: Yesterday evening; 
last night, tomorrow morning 

- Diferent posició dels adverbis dins de l'oració 

- Període de temps + ago: three weeks ago; a month 
ago, etc 

3. Ubicació temporal (durada): 
- SN amb expr. temporals:  two years, a year, 24 hours, 
etc 
- amb for: for three months 
- Diferència entre since/for i el seu ús en el present 
perfecte 
- Diferència entre during/for 
- Oracions temporals amb when: When I was a child 
 
4. Freqüència: 
- Adverbis i locucions de freqüència: always,often, 
usually, normally, sometimes, occasionally, hardly ever, 
never, ever, every (there is a flight to Paris every day); 
once, twice 
- Posició dels adverbis dins de l'oració 
 
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat) 
- Anterioritat: before, already; (not) yet. 
- Posterioritat: later, until, once: once he finished dinner 
he went to bed; after + SV / after + SV: she came after 
lunch; After she had lunch, he went back home 
- Simultaneïtat: as soon as; while, now 
b) Temps verbals 
Expressió del present: present; present  progressiu 
Expressió del passat: passat simple, passat  
progressiu  
Expressió del futur: present progressiu; be going to + 
infinitiu; will + infinitiu 
Expressió de la condició: 
Conditionals Type 0, 1, 2 
- (If / unless + present, -present/future/imperative): if it 
rains, take an umbrella; if you heat ice, it melts; If it’s hot, 
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Ús dels verbs auxiliars: To be, to have, do/does/did, 
modals (can, may, must, could, should) 
 

we’ll go to the beach; unless you eat your vegetables, 
you won’t have an ice-cream.  
- (If + past simple, would –conditional simple): If it rained, 
I would take an umbrella. 
Ús dels verbs auxiliars: To be, to have, do/does/did, 
modals (can, may, must, could, should) 
- Modals (might) 
-Respostes curtes amb Yes i No: yes, he is; no, he 
doesn’t. 

IV. L'aspecte 
1. Puntual: Passat simple: (I went to the station; he 
drank a beer) 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
- Verbs en present (she eats pizza; he is making pizza)  
- Verbs en passat simple: (he made pizza on Saturdays; 
she ate pizza every day). 
 
 
 
 
 
 
3. Perfectiu:  
- Expressió de la perfectivitat amb el passat simple: Last 
summer, I went to the beach every day.  
-Enunciats que connecten esdeveniments en el passat: 
When I got home,Jack has already made dinner. 
 
 
 
4. Duratiu:  
 
 
5. Habitual:  
- Hàbits en passat: used to. When I was a child I used to 
go to visit my grandmother in the village. 
 
6. Iteratiu: 

IV. L'aspecte 
1. Puntual: Passat simple: (I sang a song; he followed 
the path) 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
- Verbs en present (she eats pizza; he is making pizza) 
- Verbs en passat simple: (he made pizza on Saturdays; 
she ate pizza every day). 
- Ús de “going to” per expressar acords i intencions 
- I am going to Paris on holiday; We are going to buy a 
new car 

- Contrast present simple i present continu (Do you like 
American movies?; What is she doing?) 
- Ús del present continu per plans de futur 
- Contrast passat progressiu i passat simple: I was 
having a bath when the phone rang 

 
3. Perfectiu:  
- Expressió de la perfectivitat amb el passat simple: Last 
summer, I went to the beach every day.  
-Enunciats que connecten esdeveniments en el passat: 
When I got home,Jack has already made dinner. 
- Expressió de la perfectivitat amb el Present Perfect: 
I've been to Paris once; I fell down and I’ve broken my 
fingir 
 
4. Duratiu:  
- Will + be + -ing; present and present perfect 
progressive. We will be working all day Monday / it has 
been raining non-stop all week. 
5. Habitual: 
- Hàbits en passat: used to. When I was a child I used to 
go to visit my grandmother in the village. 
6. Iteratiu: 
Keep on + -ing: She kept on working in that factory all 
her life. 

V. La modalitat 
1. Capacitat:  
- Can / could – can’t / couldn’t: I could play the piano 
when I was five; Could you help me? 
 
 
 
 
2. Necessitat:  
- Expressió de la necessitat amb verb modal need to + 
infinitiu: I need to buy some bread; I didn’t go to the 

V. La modalitat 
1. Capacitat:  
- Can / could – can’t / couldn’t: I could play the piano 
when I was five; Could you help me? 
- Able to / not able to: 
I won’t be able to eat for three days after the operation 
It’s amazing! Some animals are able to sleep standing 
up! 
2. Necessitat:  
- Expressió de la necessitat amb verb modal need to + 
infinitiu: I need to buy some bread; I didn’t go to the 
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supermarket yesterday because I didn’t need anything. 
 
3. Possibilitat i deducció:  
Verbs: can / can’t / may 
-When can we play tennis? 
-It can’t be John 
-He may be late 
 
 
4. Locucions per expressar probabilitat:  
Adverbis i locucions adverbials modals: possibly, it is 
possible that, perhaps i els modals que normalment 
acompanyen: It may be true; it can’t be true, etc 
 
5. Volició, intenció, preferència i desig:  
- Ús dels modals will / would: I will be famous;  I'd like a 

chocolate ice-cream, please 
 
 
6. Permís:  
verb can / can't 
 
 
7. Obligació:  
- Must: You must get to school on time. 
- Must not: You must not use your smartphone during the 
exam. 
- Have to: Candidates have to fill in this form. 
 
 
8. Suggeriments, oferiments, consells, avisos i 
crítiques:  
- Should: you should do more exercise. 
- Shall we go to the cinema? 
 
 
 
9. Verbs en mode imperatiu:  
- Verbs comuns i d’ús freqüent: Sit down, please;, etc.  
- Ús de les formes imperatives afirmatives: Open your 
eyes.   
- Verbs comuns i d' s freq ent a l'aula: Open your 
books; turn to page 16; stand up; sit down, etc. 
- verbs que es poden trobar fàcilment en dialegs orals i 
escrits: Please sit down; Open the window, please; Have 
a piece of cake, etc.  
- Ús de les formes imperatives negatives: Don’t do it! 
 
10. Prohibició: 
No + nom o gerundi: No smoking; No photographs. No 
dogs.  
 
11. Verbs amb partícules: 
- Multiword verbs amb dues o tres partícules, separables 

supermarket yesterday because I didn’t need anything. 
 
3. Possibilitat i deducció:  
Verbs: can / can’t / may 
-When can we play tennis? 
-It can’t be John 
-He may be late 
-She may not pass all her exams 
 
4. Locucions per expressar probabilitat:  
Adverbis i locucions adverbials modals: possibly, it is 
possible that, perhaps i els modals que normalment 
acompanyen: It may be true; it can’t possibly be true, etc 
 
5. Volició, intenció, preferència i desig:  
- Ús dels modals will / would: I will be famous;  I'd like a 

chocolate ice-cream, please; Would you like a glass of 
wine?; Will you marry me? Yes, I will; I won’t forget 
how kind you have been to us; I’ll be with you in a 
minute. 

- be thinking of ... -ing 
6. Permís:  
verb can / can't; May I ....? 
 - Expressió del permís amb verbs no modals: allow; let; 
permit 
7. Obligació:  
- Must: You must get to school on time. 
- Must not: You must not use your smartphone during the 
exam. 
- Have to: Candidates have to fill in this form.  
- absència d’obligació- don’t have to  
- Prohibició: mustn’t: you musn’t take pictures here. 
8. Suggeriments, oferiments, consells, avisos i 
crítiques:  
- Should: you should do more exercise 
- Shall we go to the cinema? 
- I’ll drive you to the station if you like 
- Shall I give you a lift? 
- Don’t touch the cooker! You’ll get burnt! 
9. Verbs en mode imperatiu: 
- Verbs comuns i d’ús freqüent: Sit down, please;, etc.  
- Ús de les formes imperatives afirmatives: Open your 
eyes.   
- Verbs comuns i d' s freq ent a l'aula: Open your 
books; turn to page 16; stand up; sit down, etc. 
- verbs que es poden trobar fàcilment en dialegs orals i 
escrits: Please sit down; Open the window, please; Have 
a piece of cake, etc.  
- Ús de les formes imperatives negatives: Don’t do it! 
 
10. Prohibició: 
No + nom o gerundi: No smoking; No photographs. No 
dogs.  
Verb: mustn't 
Amb don't + infinitiu: Don't touch that dog! 
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o inseparables: phrasal and prepositional: look for, look 
after, look out, get up, get over, etc. 

11. Verbs amb partícules: 
- Multiword verbs amb dues o tres partícules, separables 
o inseparables: phrasal and prepositional: I can’t put up 
with this behaviour any longer. 

VI. La manera 
a) Adverbis i locucions adverbials:  
- De manera: 
 Adverbis derivats amb -ly slowly 
- De grau: very / not very, too: She works too hard.  
- Question words: How, When, Where? 
- Adverbis irregulars: well, right, wrong 

VI. La manera 
a) Adverbis i locucions adverbials: 
- De manera: 
 Adverbis derivats amb -ly slowly 
- De grau: very / not very, too: She works too hard  
- Question words: How, When, Where? 
- Adverbis irregulars: well, right, wrong, fast, hard, etc: 
do it fast, get it right, etc 
- Focals: only, too, just: I have just done it. 

VII. La veu 
La veu passiva i activa: 
- Veu passiva amb temps present, passat i futur simple i 
amb present perfect: is / was done; is / has / will be 
done: The film was directed by Pedro Almodóvar. 

VII. La veu 
La veu passiva i activa: 
- Veu passiva amb temps present, passat i futur simple i 
amb present perfect: is / was done; is / has / will be 
done: The film was directed by Pedro Almodóvar. 

VIII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- Compound predicate: Amy and Susan went to the 
restaurant and ordered pizza; Kevin talked to the doctor 
and thanked him for his help. 
- Simple predicate: Lucy likes to run in the públic park; 
Tidy your bedroom!; The newspaper article was written 
by my sister-in-law. 
 
-Paradigmes verbals 
-Gustos i preferències: like, love, hate, prefer + -ing 
-Idees i opinions: imagine, suggest, think of, recommend 
+ -ing 
-Estats o activitats mentals: agree, choose, decide, give 
up, want, wish + to infinitiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
b) Estructura dels predicats no verbals: 
- Noun phrase 
- Adjectival phrase 
- Adverbial phrase 
- Prepositional phrase 
 
c) Oracions subordinades substantives 
- Frases relatives senzilles i sintagma adjectival 
- Sintagma adverbial: I smiled when my son first made 
dinner. 
- Sintagma nominal: Pepperoni is fine with me; My 
mother knows (that) I love the library. 
- Sintagma verbal d’infintiu: Pleased to meet you. 
 

VIII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals:  
- Compound predicate: Amy and Susan went to the 
restaurant and ordered pizza; Kevin talked to the doctor 
and thanked him for his help. 
- Simple predicate: Lucy likes to run in the públic park; 
Tidy your bedroom!; The newspaper article was written 
by my sister-in-law. 
 
-Paradigmes verbals 
-Gustos i preferències: like, dislike, can´t stand, enjoy, 
(not) mind + -ing, love, hate, prefer + to or –ing amb 
canvi de significat poc important. 
-Idees i opinions: imagine, suggest, think of, 
recommend, look forward to, think of + -ing 
-Estats o activitats mentals: agree, choose, decide, give 
up, want, wish + to infinitiu 
-Plans futurs: hope, promise, expect, offer, plan + to 
infinitiu. 
-Aspecte: appear, seem + to infinitiu 
-Altres significats I: can’t help, avoid, miss + -ing 
-Altres significats II: can’t afford, ask + to infinitiu 
 
b) Estructura dels predicats no verbals: 
- Noun phrase 
- Adjectival phrase 
- Adverbial phrase 
- Prepositional phrase 
- attributive versus predicative adjective 
c) Oracions subordinades substantives 
- Frases relatives senzilles i sintagma adjectival: The 
woman who was dàncing in the street was happy. 
- Sintagma adverbial: I smiled when my son first made 
dinner. 
- Sintagma nominal: Pepperoni is fine with me; My 
mother knows (that) I love the library; People say (that) 
oranges are good for you. 
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d) Estil indirecte 
- Reported statements: “I haven’t eaten since breakfast”, 
says, said Suzy. Suzy says/said (that) she hasn´t/hadn’t 
eaten since breakfast. 
- Canvis a realitzar: pronom, temps verbal, adverbis de 
lloc i de temps: Paul said, “I arrived here an hour ago”. 
Paul said (that) he had arrived there an hour before. 
 

- Sintagma verbal d’infintiu: Pleased to meet you. 
d) Estil indirecte 
- Reported statements: “I haven’t eaten since breakfast”, 
says, said Suzy. Suzy says/said (that) she hasn´t/hadn’t 
eaten since breakfast. 
- Canvis a realitzar: pronom, temps verbal, adverbis de 
lloc i de temps: Paul said, “I arrived here an hour ago”. 
Paul said (that) he had arrived there an hour before. 
- Reported questions- “Are you going to buy that book?”, 
he asked. He asked if I was going to buy the book. 
- Reported orders / request / advice: The doctor told / me 
to stay in bed / us not to drink water. The policeman 
asked them / to report the theft / to sign a statement. 
- Contrast entre tell i say 

IX. 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 en el verb to be 
- Ús de l’auxiliar do en oracions interrogatives 
- Wh- questions 
3. L’oració exclamativa:  
- D'estructura exclamativa amb what i how: What a 
lovely day!; How interesting! 
- Formes impersonals amb verb en forma afirmativa o 
negativa: There’s been an awful accident! 

IX. 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. 
- Oracions negatives amb Not 
- Oracions negatives amb no, never, nothing i la 
utilització del verb en afirmatiu en aquest tipus 
d'oracions  
2. L’oració interrogativa:  
- Ordre de l’oració interrogativa en el verb to be 
- Ús de l’auxiliar do en oracions interrogatives 
- Wh- qüestions 
- Question tags: It’s hot today, isn´t it? 
3. L’oració exclamativa:  
- D'estructura exclamativa amb what i how: What a 
lovely day!; How interesting! 
- Formes impersonals amb verb en forma afirmativa o 
negativa: There’s been an awful accident! 
- Frases col.loquials: Get on with it!; that’s right!; She’s 
so generous! 
- Exclamatory sentences and phrases: Hey, that’s my 
bike! 

X. Relacions lògiques 
1. Conjunció coordinació copulativa amb and 
2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb or  
3. Contrast i oposició: coordinació adversativa amb but 
 
4. Comparació: construccions comparatives: 
- Quantitatives amb as/not so Adj. as; 
 
 
5. Causa: subordinació causal amb because 
- Subordinació causal amb because 
 
6. Finalitat: 
- Subordinació final amb to + infinitiu (infinitive of 
purpose): I did it to help you 

X. Relacions lògiques 
1. Conjunció coordinació copulativa amb and 
2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb or  
3. Contrast i oposició: coordinació adversativa amb 
but; however; although 
4. Comparació: construccions comparatives: 
- Quantitatives amb as/not so Adj. as; 
- Qualitatives amb like (like my brother) 
- The same as 
5. Causa: subordinació causal amb because 
- Subordinació causal amb because (of) 
- Due to: The flight was delayed due to bad weather 
6. Finalitat: 
- Subordinació final amb (in order) to + infinitiu (infinitive 
of purpose): I did it to help you 
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7. Condició:  
- Conditional clause amb if (tipus 0, 1, 2) 
8. Connectors parentètics: 
- De continuïtat: Also  
- D'exemplificació: For example 
- De conseqüència: So  

7. Condició:  
- Conditional clause amb if (tipus 0, 1, 2 i 3) 
8. Connectors parentètics: 
- De continuïtat: Also  
- D'exemplificació: For example 
- De conseqüència: So  
- D’oposició: However 

 
 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Sistema d'escriptura 
- el nom dels signes diacrítics, de puntuació i altres 
convencions gràfiques: comma, period, apostrophe, 
hyphen, dot, colon, semicolon, inverted commas / 
quotation marks, ellipses, interrogation mark, question 
mark, parenthesis, asterisk 
 
Representació gràfica de les vocals: 
- Correcció en la escriptura de l grups vocalics en el lèxic 
corresponent al nivell: receive, shoulder, applause, 
although, through, thought, taught, caught, quiet, etc. 
Representació gràfica de les consonants: 
- Correcció en la escriptura de paraulas amb consonants 
duplicades correspondents al lèxic del nivell i als 
gerundis: travelling, beginning, written 
 
Altres fenòmens ortogràfics: 
- Correcta separació de paraules en diferent línea. 
- abreviatures del lèxic habitual en adreces i anuncis 
immobiliaris (acc; satnav, USD ) 
- símbols habituals: £ , $ , @, etc. 
- Correcta escriptura de swallowed syllables: different, 
every, temperature, vegetable 
- Producció ortogràficament correcta dels homofons 
segons contexte: two / to / too, knew / new,  through / 
threw 
- Producció ortogràficament correcta  de combinacions 
especifiques de lletres amb sons específics: GH = /f/ 
cough, laugh, enough, rough; CH = /k/ chemistry, 
headache, Christmas, stomach; EA = /e/ breakfast, 
head, bread, instead; EA = /eɪ / steak, break, great; EA 
= /i:/ weak, streak; OU = /ʌ / country, double, enough 
Puntuació: 
- Guions o cometes en la representació de diàlegs i en 
citacions textuals 
- Usos generals de la coma, els dos punts i el punt i 
coma no nomès en enumeracions 
- Ús dels parèntesis en incisos 
- Punts suspensius en enumeracions o frases 
inacabades 

Sistema d'escriptura 
- el nom dels signes diacrítics, de puntuació i altres 
convencions gràfiques: comma, period, apostrophe, 
hyphen, dot, colon, semicolon, inverted commas / 
quotation marks, ellipses, interrogation mark, question 
mark, italics, bold letters, underlined, parenthesis, 
asterisk, highlighted 
Representació gràfica de les vocals: 
- Correcció en la escriptura de l grups vocalics en el lèxic 
corresponent al nivell: receive, shoulder, applause, 
although, through, thought, taught, caught, quiet, etc. 
Representació gràfica de les consonants: 
- Correcció en la escriptura de paraulas amb consonants 
duplicades correspondents al lèxic del nivell i als 
gerundis: travelling, beginning, written 
 
Altres fenòmens ortogràfics: 
- Reconeixement de la forma no apostrofada Let us 
(let's) 
- Reconeixement de les formes you'd better (you had 
better) y  you'd rather (you would rather) 
- Reconeixement de les formes no estàndar:  wanna, 
gonna, gotta, kinda, 'cause 
- Reconeixement  de les contraccions desl pronoms 
personals en funció d'objecte en anglès no estàndar: 
give 'im, tell 'er, solve' em 
- símbols i abreviatures del lèxic habitual  (tel.; num., p. 
ex., Km, ...) 
- sigles habituals (UN, UK, USA...) 
 
 
Puntuació: 
- Guions o cometes en la representació de diàlegs i en 
citacions textuals 
- Usos generals de la coma, els dos punts i el punt i 
coma no nomès en enumeracions 
- Ús dels parèntesis en incisos 
- Punts suspensius en enumeracions o frases 
inacabades 
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COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICO-FONOLÒGICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Vocalisme: 
Vocals: qualitat breu i llarga: Conscienciació i 
producció dels exemples més usuals. Parells 
mínims: been/bin; cup/cap; full/fool:  
 
[ʌ]  Vs [ɑː] (up / car); [æ], [e] Vs [ɜː] (cat / egg / her); [ɪ] 
Vs [i:] (ship / sheep); [ɒ] Vs [ɔː] (clock / horse); [ʊ] Vs 
[u:] (put / boot); [aɪ] (bike); [eɪ] (train); [ɔɪ] (coin); [əʊ] 
(phone); [aʊ] (found); [eə] (chair); [ɪə] (ear); [ʊə] (poor) 
 
 
Producció del so /e/ en algunes paraules molt 
habituals amb el grup <ea>: bread, breakfast, healthy 
 
 
Producció del so [ʌ]  en paraules que no segueixen 
la norma ortogràfica habitual en  <u>: <o>: mother, 
come, another, won; <oo> blood, flood; <ou>:  young, 
cousin, country; altres casos específics: does, tough, 
rough, enough  
 
Producció dels sons /ɒ/; /ɔː/ per als grups “au”, 
“aw”: autumn, August, because, Australia, law, saw  
 
El fonema schwa [ə] 
 
Producció del fonema schwa [ə] en tots els sufixos 
de la llengua anglesa, entre d’altres: 
-able/-ible (confortable / compatible), -age (village), -al 
(biological), -an (Indian), -ion (creation), -ess (actress), -
est (northest), -er (quicker), -tic (automatic), -ful 
(beautiful), -ic/ical (economic  / economical), -ous 
(curious), -less (homeless), -ment (excitement), -ness 
(mindfulness), -or (actor), -ture (literature)  
 
Producció del fonema schwa en molts prefixos de la 
llengua anglesa, sobre tot quan duen significat 
negatiu, entre d’altres: ex- (extract), il- (illegal), im- 
(immoral), in- (incomplete), ir- (irregular), non- 
(nonfiction), pre- (predict), un- (unfinished)  
 
Producció del fonema schwa  en  formes febles 
(weak forms - preposicions, verbs auxiliars, articles) 
dins del discurs natural: to, can, was, the, a 
 
Desaparició dels fonemes [Ә] / [ɪ] en posició 
postònica en paraules esdrúixoles i  també al final 
de paraula. (p.ex. medicine, family, emperor, interesting, 
information, vegetable, restaurant)  
 
 
Producció del fonema [ɪ] per a la lletra <e> quan 
aquesta apareix en la primera síl·laba d’una paraula i 
va seguida de síl·laba tònica: remember, december, 
exam, excursion, emotion 
 
Producció de diftongs [aʊ] i excepcionalment [əʊ] 

Vocalisme: 
Percepció dels fonemes vocàlics breus i llargs 
 
 
 
Assimilació 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): 
 
Paraules monosíl·labes amb síl·laba tancada (una sola 
vocal i acabades en consonant que no sigui “r”). 
Paraules amb més de una síl·laba: la vocal tònica es 
troba a una síl·laba tancada (vocal tònica seguida de 
dues consonants): La lletra <a> es correspon amb el so 
[æ]: cat, carrot; <e> amb [e]: egg, better, pencil; <i> amb 
[ɪ]: fish, big, difficult; <o> amb [ɒ] o exepcionalment amb 
[ʌ]: hot, doctor; mom, come, mother; <u> amb [ʌ] o 
exepcionalment amb [ʊ]: up, cup, uncle; put, putting 
 
Reconeixement de les situacions ortogràfiques que 
relacionen les vocals amb el seu nom alfabètic: <a>- 
[ eɪ], <e> - [iː], <i> - [aɪ], <o>- [əʊ], <u> - [ju] o [u:] 
 
Vocal accentuada en síl·labes obertes (o seguida de 
consonant -que no sigui “r”- i vocal): make, Peter, bike, 
phone, tuna 
 
Combinació de dues vocals ortogràficament plegades a 
les quals només la primera es pronuncia, sobre tot s’han 
de prendre en consideració el següents grups més 
habituals: <a>-  [eɪ]: <ai>, <ei> - Spain, rain, weight, ; 
<e> - [iː]: <ea>, <ee> – clean, sheep; <i> - [aɪ]: <io> – 
lion; <o> - [əʊ]: <oa>,  – boat, road; El grup <ou> pot 
ésser també <əʊ> -soul, shoulder-, però molt més 
habitual [aʊ]- about, around, sound  
 
Paraules agudes acabades en vocal (excepte la <a>): 
(p.ex. he, sky, go) 
 
Allargament de la vocal en síl·labes tancades per 
“r”. <ar> - [ɑː]: car, farm, marvellous; <er>, <ir>, <ur> - 
[ɜː]: perfect, her, birthday, bird, Thursday, nurse;  <or> - 
[ɔː]: horse, short, pork 
 
 
 
Reconeixement del diftong i desaparició del so /r/ 
que apareix en els grups de síl·laba oberta seguida 
de <r> + vocal: <ar>+vocal - [eə] (Sarah, care); <er> + 
vocal - [ɪə] (here, hero); <ire> - [aɪə] (require, fire); 
<ore> -  [ɔː] (more, core); <ure> - [uə] (sure, cure, 
tourist, plural). 
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amb la combinació <ou> / <ow>: [aʊ] - about, around, 
shout, how, clown; [əʊ] - soul, shoulder, tow. Casos 
excepcionals: row, bow 
 
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) 
 
Producció de la diferència entre /ʊ/ y /uː/ en el grup 
<oo>: (book, cook, good, look, took) Vs (food, moon, 
school, soon, too) 
 
Producció de les pronunciacions específiques a les 
combinacions de la semiconsonant /w/ amb la vocal 
“a” i el grup “or”: “wa” - /wɒ/; /wɔː/ - was, water, what, 
war, warm; “wor” -/wɜː/ - work, world, word 
 
Semivocals i semiconsonants: <w, y>: articulació 
correcta d’aquests sons [w] i [j] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconeixement de les distintes pronunciacions del 
grup vocàlic <ei>: [iː] - being, ceiling, neither, receipt, 
receive; [eɪ] - neighbour, reinforce, weight;  [aɪ] - height;  
[e] - pleasure 
 
Reconeixement de les distintes pronunciacions del 
grup vocàlic <ie>: [iː] - field, believe, handkerchief, 
receipt, receive; [aɪə] - die, society, quiet;  [ɪə] - 
experience;  [e] - friend 
 
Reconeixement de les distintes pronunciacions dels 
grups <ought> i <aught>: [ɔː] - bought, thought, nought, 
caught, taught, daughter, naughty; [ʌ] - enough, tough, 
rough; [əʊ] - although, though; [ɒ] - cough; [ɑː] - laugh; 
[u:] - through 
 
Reconeixement del fonema schwa [ə] (o 
esporàdicament [ɪ]) en tots els sufixos de la llengua 
anglesa, entre d’altres: 
-able/-ible (confortable / compatible), -ac (maniac), -age 
(village), -al (biological), -an (Indian), -ance (ambulance), 
-ant (pleasant), -ar (molecular), -arian (proletarian), -ary 
(temporary), -ate (illiterate), -ion (creation), -tive 
(creative), -cracy (burocracy), -crat (burocrat), -dom 
(boredom), -dox (orthodox), -ee (referee), -eer (pioneer), 
-ern (modern), -esque (picturesque), -ess (actress), -est 
(northest), -er (quicker), -tic (automatic), -ette 
(kitchenette), -ful (beautiful), -hood (childhood), -ial 
(memorial), -ian (politician), -ic/ical (economic  / 
economical), -ous (curious), -less (homeless), -ment 
(excitement), -ness (mindfulness), -oma (hematoma), -or 
(actor), -ory (mandatory), -path (psychopath), -phobia 
(aracnophobia), -sect (insect), -ship (friendship), -some 
(lonesome), -sophy/sophic (phylosophy / phylosophic), -
sure (pleasure), -ture (literature), -ward (backwards)  
 
Reconeixement del fonema schwa (o 
esporàdicament [ɪ]) en molts prefixos de la llengua 
anglesa, sobre tot quan duen significat negatiu, 
entre d’altres: a- (amoral), anti- (antibody), auto- 
(autobiograph), dis- (disappear), en- (enclose), ex- 
(extract), extra- (extramarital), hyper- (hyperactive) -, il- 
(illegal), im- (immoral), in- (incomplete), ir- (irregular), 
non- (nonfiction), pre- (predict), un- (unfinished)  
 
Reconeixement de triftongs: [auə] - hour, shower; 
[aɪə] - fire, tyre, diary, lion, violin, society; [ɔɪə] - loyal, 
employer 
 
Reconeixement dels diferents al·lòfons 
corresponents a la lletra <y>: [j] al principi de paraula 
(young, yesterday); [ɪ] al final de paraula en síl·laba 
àtona (healthy, easy) i en mig de paraula entre 
consonants (symptoms); [aɪ] al final de paraula en 
síl·laba tònica (my, cry, reply), en mig de paraula seguida 
de <r> (tyre) i amb alguns prefixos d’origen greg com ara 
hyp- o psy- (hypocrite, psycho) 
 
Reconeixement dels al·lòfons vocàlics més comuns 
per a identificar les varietats RP i General American: 
 
Pronunciació /ɑː/ en lloc de RP English /ɒ/ per a la lletra 
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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] 
 
Pronunciació diferenciada dels fonemes en les 
parelles consonàntiques sonora-sorda al final de 
paraula evitant el ensordiment de les consonants 
sonores: per ex. /b, d, g/ - /p, t, k/: bob-bop, had-hat, 
dog-dock 
 
Producció de les diferencies entre els sons fricatius 
total o parcialment sibilants: [z, ʒ, ð, dʒ, s, ʃ, θ, tʃ] i 
identificació de les seves diferencies ortogràfiques: 
sip, ship, zip, think, zinc, sink, chink, jeep, cheap, vision, 
nation  
 
Pronunciació del passat dels verbs regulars amb 
absència del so /e/ i presencia de /ɪd/ quan pertoqui: 
work-worked (*/wɜːked/, love-loved  (*/lʌved/), depend-
depended, want-wanted (/ɪd/) 
 
Pronunciació de la <h> amb un so aspirat no velar. 
 
Producció diferent dels sons [n] i [ŋ]: phone, done, 
nine VS singer, going, young, bank, uncle, thanks 
 
Producció diferent entre els fonemes /b/ i /v/: base, 
vase, boat, vote 
 
Producció diferent entre els fonemes /d/ i /ð/: they – 
day, those - dose 
 
Producció dels diferents al·lòfons del dígraf  <ch> : 
/tʃ/- chain, /k/- architec, /ʃ/- chic  
 
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 
 
Producció de [ð] i [θ] pel dígraf <th>: this, think 

 
2.1. Agrupacions de consonants: Consonant 
clusters: tempt, texts, scratch. Producció correcta. 
 
Emissió de tots els sons consonàntics finals en 
agrupacions d’especial dificultat: Ness, neck, necks, 
necked, next, net, nets, nest, nests 
 

”o” en la varietat de American English: I’ve got, shot 
 
Alternança dels sons  [ɑː] (RP) i [æ] (Ame) en el grup 
<an> (p.ex. dance, can’t) 
[auə] 
 
Consonantisme: 
Reconeixement de les fonemes en 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 les “silent letters” en els grups  
Gn-, ps-, kn-, Sc-, -st-, -sl-, -mb-, -gn-: gnome, 
psychologist, know, science, listen, island, climb, foreign. 
Casos especials: answer, should, could, half, mustn’t, 
wrong, honest, knowledge, whole, doubt 
 
 
Reconeixement de les diferents pronunciacions del 
passat dels verbs regulars: work-worked /t/, depend-
depended /ɪd/, want-wanted /ɪd/, love-loved  /d/ 
 
Fonemes consonàntics i els al·lòfons necessaris per 
a la comprensió de les varietats RP i General 
American: 
 
Reconeixement de la pronunciació lleugerament 
ròtica i postalveolar de <r> en posició medial de 
síl·laba i al final de paraula en la varietat de 
American English (p.ex. water, player, pharmacy, 
marvellous) 
 
Reconeixement de la pronunciació de la “t” 
intervocàlica com una “r” lleugerament ròtica i 
postalveolar en la varietat de American English en 
comparació amb el RP English (p.ex. water - [‘wɔːtə] 
Vs [‘wɔːrər] 
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 al emprar verbs  auxiliars en forma 
negativa e interrogativa. (“he can DO it” VS “he CAN’T 
do it”); CAN you come tomorrow? - 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? 
 
Reconeixement de les reduccions que es produeixen 
amb les combinacions de més d’un verb auxiliar: he 
must have gone, he should have done it, he can have 
got lost 
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Sil·labificació i patrons accentuals: 
Accent i atonicitat /paradigmes tonals en el sintagma 
i l’oració  
 
Accent dels elements lèxics aïllats 
 
Preeminència del accent greu 
 
No accentuació dels sufixos  
 
Canvi accentual en certes paraules de origen llatí 
que comparteixen la mateixa ortografia segons 
siguin verbs (accent en la darrera síl·laba) o 
substantius (accent en la primera síl·laba): protest, 
increase, progress, decrease, insult, produce, refund, 
transport, import, permit, rebel, record 
 
Canvi d’accent i reducció vocàlica: academy, 
academic; photograph,photography 
Paraules compostes: (nombre + nombre / Adjectiu + 
nombre): screwdriver, blackboard 
 
 
3.1. Discurs encadenat: 
 
En aquest nivell el discurs ha de ser comprensible 
gràcies, entre d’altres, a una pronunciació lo 
suficientment adequada que permeti comprendre el 
missatge expressat sense excessiu esforç per part del 
interlocutor, encara que pugin existir petites pauses 
entre paraules i frases i que els elements emprats no 
sempre tinguin una enunciació conjunta  en  situacions 
on hi seria esperable (p.ex.  “I -  like - it” en lloc de “I likit” 
or “I - am - on - a - business - trip” en lloc de “I’mona 
business trip”) 
 
 

Reconeixement de la inserció de  /j/ i /w/  entre 
vocals en el discurs natural: Blue (w) ink, toy (j) 
aeroplane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Discurs encadenat: 
 
Reconèixer la existència del pronom en funció 
d’objecte darrere les formes verbals o dels grups 
preposicionals quan existeix reducció i assimilació 
de qualcun dels seus constituents: tell (h)im, tell 
(t)hem, I’m tired of’(h)er. 
 
Reconèixer les paraules que al ser pronunciades 
conjuntament en el discurs natural sonen com una 
sola, prestant especial atenció a la unitat tonal que 
es forma entre els verbs i els pronoms d’objecte que 
hi els acompanyen així com a la diferència 
d’intensitat. (p.ex. I like it = “I likit”, she loves me = “she 
lovesme”)  
 
Formes reduïdes y débils: + shwa. Consolidació. 
Ensordiment de les síl·labes amb schwa, dels verbs 
auxiliars (contraccions), dels pronoms personals en 
funció d’objecte i de les preposicions en el discurs 
natural (to, could, should, etc.) 
 
Pronunciació de la “linking “r” quan correspongui: 
you are a student 
 
Assimilació de la mateixa consonant: dangerous 
cyclist, biggest dog, used to, furthest trip 
 
3.2. Accent i ritme. 
 
Capacitat de reconèixer els diferents segments 
significatius dins la frase per tal de poder identificar-
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los de manera individual i conjunta (v.g. My father – is 
sitting – on the sofa – next to the door),  
 
Reconèixer el increment en la intensitat en verbs, 
noms i verbs auxiliars en forma negativa dins de 
l’oració en comparació amb altres elements de la 
frase com ara verbs auxiliars en forma afirmativa, 
preposicions i conjuncions: I’m GOING to TRAVEL to 
EUROPE; He CAN’T help you 
 
Reconèixer els grups preposicionals quan són 
enunciats amb un sol cop de veu sense aturades 
que modifiquin o dificultin la seva comprensió. 
 
Reconèixer la segmentació correcta de les 
construccions comparatives (p. ex. He is as good - as 
her; she is taller – than him; He’s the best man – I’ve 
ever met; he is - better than the rest) 
 
Reconeixement de l’asserció emfàtica de la forma 
forte dels adjectius: exhausted, horrified, devastated, 
delighted, huge 
 
Reconeixement de la prominència: Asserció 
emfàtica (adverbis acabats en -ly) o negació 
(emfatització de la partícula “not” o absència de 
contracció):   
I’m really enjoying this; I’m definitely not doing that! I do 
not want to be here. 
 
3.3. Entonació. 
Reconeixement de la entonació exclamativa : What a 
night that was! 
 
Reconeixement de la entonació interrogativa segons 
els tipus de preguntes: Wh- questions / open-choice 
questions (What do you think about that?), close-choice 
question (or yes/no questions), tag questions (It’s 
raining, -isn’t it?), echo question (What do you want? - 
What do I want?) 
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