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ITALIÀ  
NIVELL 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: 
- comuns (comptables i incomptables) i propis 
- ús de l´article per a designar famílies (I Rossi) o títols (Il 
signor Rossi, La signora Rossi, L’ingegnere Ferrari)  
- topònims amb article (L’Italia, La Toscana, Gli Stati Uniti)  
- comuns: col·lectius (gente, popolo, folla...)  
- estrangerismes (teenager, fiction, quiz, ecc.)  
- nomi alterati acabats en -ino/a; -etto/a; -accio/a; -one/a 
-substantius acabats en 
 -ità/-ezza/-anza (professionalità/chiarezza/arroganza) 
 - substantius acabats en -zione/-mento 
 (partecipazione/funzionamento)  
-falsos amics (licenziarsi, affettare, ecc...) 
 
Flexió de gènere:  
- substantius femenins acabats en -o  
(radio, foto, moto, auto) 
- substantius en -co/-go 
- substantius en -cia/-gia 
Flexió de nombre:  
- substantius femenins acabats en -o (la/le radio, la/le moto, 
l’/le auto) 
- substantius acabats en -co/-go (-ci/-chi; -gi/ghi)  
- substantius en -cia/-gia  
(provincia/province;camicia/camicie;spiaggia/spiagge; 
bugia/bugie) 
- estrangerismes (e-mail, teenager, fiction, quiz, ecc.)  
- alguns plurals irregulars  
(l’uomo/gli uomini; il dio/gli dei; la mano/le mani)   
- diferents lexemes per a masculí i femení:  
- substantius masculins acabats en -o que canvien  de 
gènere (il paio/le paia; il centinaio/le centinaia; l’uovo/le uova) 
 
a) Pronoms personals forts: 
- pronoms tònics (Dat.)   
- pronoms reflexius  tònics (Pensa solo a sé)  
b) Pronoms personals febles: 
- els pronoms de cortesia  La/Le  
- la amb valor neutre (farcela)  
- àtons combinats (Dat.+ Acus. Me lo/la, Te li porto io, 
Gliel’ho detto, ecc.)  
- alguns verbs pronominals 
 (cavarsela/prendersela/andarsene) 
  - ne partitiu: acord amb el participi passat (Ne ho mangiate 
due) 
- ne amb pronoms combinats (Ve ne posso raccontare tante/ 
Ce ne ha raccontate tante)  
- concordança dels pronoms combinats i el participi passat 
en el passato prossimo amb el verb avere (Vi ha prestato lui 

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) o títols (Il 
signor Rossi, La signora Rossi, L’ingegnere Ferrari)  
- topònims amb article (L’Italia, La Toscana, Gli Stati Uniti)  
- comuns: col·lectius (gente, popolo, folla...)  
- estrangerismes (teenager, fiction, quiz, ecc.)  
nomi alterati acabats en -ino/a; -etto/a; -accio/a; -one/a  
- substantius acabats  en  
-ità/-ezza/-anza (professionalità/chiarezza/arroganza) 
 - substantius acabats en -zione/-mento 
 (partecipazione/funzionamento)  
-falsos amics (licenziarsi, affettare, ecc...) 
- noms compostos més comuns  
(lavastoviglie,  francobollo, cassaforte, apribottiglie, ecc.)   
Flexió de gènere:  
- substantius femenins acabats en -o  
(radio, foto, moto, auto) 
- substantius en -co/-go 
- substantius en -cia/-gia 
Flexió  de nombre: 
- substantius femenins acabats en -o (la/le radio, la/le moto, 
l’/le auto) 
- substantius acabats en -co/-go (-ci/-chi; -gi/ghi)  
- substantius en -cia/-gia  
(provincia/province;camicia/camicie;spiaggia/spiagge; 
bugia/bugie) 
- estrangerismes (e-mail, teenager, fiction, quiz, ecc.)  
- alguns plurals irregulars  
(l’uomo/gli uomini; il dio/gli dei; la mano/le mani)   
- diferents lexemes per a masculí i femení:  
- substantius masculins acabats en -o que canvien  de gènere 
(il paio/le paia; il centinaio/le centinaia; l’uovo/le uova) 
 
a) Pronoms personals forts:  
- pronoms tònics (Dat.)    
- pronoms reflexius  tònics (Pensa solo a sé)   
b) Pronoms personals febles: 
- els pronoms de cortesia  La/Le  
- la amb valor neutre (farcela)  
- àtons combinats (Dat.+ Acus. Me lo/la, Te li porto io, Gliel’ho 
detto, ecc.)  
- alguns verbs pronominals 
 (cavarsela/prendersela/andarsene) 
  - ne partitiu: acord amb el participi passat (Ne ho mangiate 
due) 
- ne amb pronoms combinats (Ve ne posso raccontare tante/ 
Ce ne ha raccontate tante)  
- concordança dels pronoms combinats i el participi passat en 
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la macchina? No, ce l’ha prestata sua madre) 
- ci amb els verbs (vederci, sentirci, crederci) 
c) Pronoms  relatius (che, il/la /quale, cui, dei quali /di 
cui...); quale/cui precedit de preposició 
d) Pronoms demostratius:   
- formes amb variació de gènere i nombre i de forma 
invariable (ciò) 
e) Pronoms indefinits: qualcuno, tutto, qualcosa, nulla, 
nessuno 
 
 
2. L’existència 
a) Verbs: esserci (en present, imperfet, preterit indefinit, 
plusquamperfet, futur  d’indicatiu, condicional simple, 
subjuntiu: c’è/ci sono; c’era/c’erano; c’è stato/ci sono stati; 
c’era stato/c’erano stati; ci sarà/ci saranno...) 
b) Articles: 
- article substantivat d’adjectius (Il bello/ il brutto/ il buffo/ Il 
blu/ Il rosa...) 
- ús de l’article: (viene sempre il martedì=[ogni martedì]) i 
omissió de l’article (partiamo lunedì prossimo/è finito a 
maggio) 
3. La pertinença 
a) Possessius: 
- possessius: èmfasi (lui è mio amico/lui è amico mio... ..e 
non tuo, suo, nostro, vostro, loro).  
- alguns usos substantivats (I miei…)  
4. La quantitat 
a) Quantificadors: 
- fraccionaris i enumeratius amb diferents sufixos (decina, 
trentenne) 
- indefinits: variables en gènere (qualcuno, nessuno); 
variables en gènere i nombre (alcuno, troppo, altro); 
invariables (nulla/niente); la forma invariable (ogni), 
diferència en l’ús de (tutti/ogni)  
- partitius (la metà di, un po’ di) 
- col·lectius (tutti e due, un paio di, una decina di, una 
dozzina di, un centinaio di, due centinaia di, un gruppo di, un 
mucchio di, la maggioranza …) 
- multiplicatius (il doppio, il triplo) 
5. La qualitat 
a) Adjectius:  
- posició  
- concordança 
- casos més freqüents d’anteposició: valor emfàtic (un 
vecchio libro/ un libro vecchio; un grande paese/un paese 
grande) 
- formes i usos de l’adjectiu buono 
- adjectius acabats en -abile/-ibile  
(indimenticabile/leggibile)  
 
Flexió de gènere:  
- ampliació: gènere amb oposició (-o/-a) i sense oposició (-e)  
 
Flexió de nombre: 
- ampliació: amb oposició (-o/-i, -a/-e; -e/-i) i sense oposició (-
e/-i) 
- ampliació dels adjectius acabats en –co-go-ca-ga;  
- excepcions 
Derivació: 
- prefixos de negació  
- in/s- (utile/inutile/comodo/scomodo) 

el passato prossimo amb el verb avere (Vi ha prestato lui la 
macchina? No, ce l’ha prestata sua madre) 
- ci amb els verbs (vederci, sentirci, crederci) 
c) Pronoms  relatius (che, il/la /quale, cui, dei quali /di cui...); 
quale/cui precedit de preposició 
d) Pronoms demostratius:   
- formes amb variació de gènere i nombre i de forma invariable 
(ciò)  
e) Pronoms indefinits: qualcuno, tutto, qualcosa, nulla, 
nessuno 
 
2. L’existència 
a) Verbs: esserci (en present, imperfet, preterit indefinit, 
plusquamperfet , futur  d’indicatiu, condicional, subjuntiu: c’è/ci 
sono; c’era/c’erano; c’è stato/ci sono stati; c’era stato/c’erano 
stati; ci sarà/ci saranno...) 
b) Articles: 
- article substantivat d’adjectius (Il bello/ il brutto/ il buffo/ Il blu/ 
Il rosa...) 
- ús de l’article: (viene sempre il martedì=[ogni martedì]) i 
omissió de l’article (partiamo lunedì prossimo/è finito a maggio) 
3. La pertinença 
a) Possessius: 
- possessius: èmfasi (lui è mio amico/lui è amico mio... ..e non 
tuo, suo, nostro, vostro, loro).  
- alguns usos substantivats (I miei…)  
4. La quantitat 
a) Quantificadors: 
- fraccionaris i enumeratius amb diferents sufixos (decina, 
trentenne) 
- indefinits: variables en gènere (qualcuno, nessuno); variables 
en gènere i nombre (alcuno, troppo, altro); invariables 
(nulla/niente); la forma invariable (ogni), diferència en l’ús de 
(tutti/ogni)  
- partitius (la metà di, un po’ di) 
- col·lectius (tutti e due, un paio di, una decina di, una dozzina 
di, un centinaio di, due centinaia di, un gruppo di, un mucchio 
di, la maggioranza …) 
- multiplicatius (il doppio, il triplo) 
- identificatius (uno…l’altro; l’altro; lo stesso; gli altri) 
5. La qualitat 
a) Adjectius:  
- posició 
- concordança 
- casos més freqüents d’anteposició: valor emfàtic (un vecchio 
libro/ un libro vecchio; un grande paese/un paese grande) 
- formes i usos de l’adjectiu buono 
- adjectius acabats en -abile/-ibile  
(indimenticabile/leggibile)  
 
 
Flexió de gènere: 
- ampliació: amb oposició (-o/-a) i sense oposició (-e) 
 
Flexió de nombre:  
- ampliació: amb oposició (-o/-i, -a/-e; -e/-i) i sense oposició (-
e/-i) 
- ampliació dels adjectius acabats en –co-go-ca-ga;  
- excepcions 
Derivació: 
- prefixos de negació  
- in/s- (utile/inutile/comodo/scomodo) 
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- adjectius derivats de noms amb sufixos -ale/-ile/-oso 
(musicale/signorile/pauroso)  
 - Oracions subordinades relatives introduïdes pel pronom 
relatiu che, chi, dove amb antecedent explícit/ sense 
antecedent explícit (prendo il treno che sta arrivando/chi 
guida l’auto non deve bere alcolici/ il ristorante dove abbiamo 
cenato ieri, è molto caro)  
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)  
- grau comparatiu irregular dels adjectius: buono, cattivo, 
grande, piccolo   
b) Superlatiu:  
- superlatiu relatiu  
- superlatiu absolut amb prefixos  
(super= supersimpatico) 
c) Diminutius: (-ino/a/i/e, -etto/a/i/e)  
d) Quantitatius:  
- adverbis de quantitat i mesures (un po’, troppo, 
abbastanza, un pacchetto, un litro, un barattolo, una scatola, 
un chilo, parecchio, assai...)  
- amb un sintagma adverbial: SAdv (adv. de quantitat, adv. 
acabats en -mente, locucions adverbials) (tanto, proprio, 
realmente,  solo,  addirittura, del tutto, per niente) 
 
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, 
moviment, origen, direcció, destinació, distància i 
disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc (su, giù, lassù, 
laggiù, dove,  dovunque, vicino, lontano, davanti, dietro, fuori, 
dentro, presso, oltre, dappertutto) 
- locucions adverbials de lloc (di qui, di qua, di lì, di là, di su, 
di giù, di sopra, di sotto, in qua, in là, ecc) 
b) Preposicions: direcció, distància, procedència, 
localització, destí: diferències en l’ús de a, di, da, in, verso, 
fino, per, su, tra/fra  
- la preposició a en el CI de persona (contrast amb l’ús de la 
preposició a amb el CD de persona en castellà/català) 
- la preposició con: manera, companyia i contingut 
- règim preposicional de verbs i adjectius d’ús freqüent 
(cercare di, provare a, riuscire a…)  
- contrast con / senza 
- la preposició per: finalitat (lo faccio per te). Altres usos: 
matisacions (per me [=secondo me], per la sua età…) 
c) Locucions preposicionals comuns 
(in modo da, allo scopo di, di qua, d’ora in avanti, di tanto in 
tanto, senza dubbio...) 
d) Pronom adverbial:  
- ci/ne amb amb valor pronominal i adverbial (vederci, 
sentirci, andarsene) 
e) Oracions adverbials amb dove + indicatiu 
andare / venire 

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: 
(nel ventesimo secolo, nel primo trimestre, al tramonto, ecc) 
- preposicions de temps (tra/fra, da, per, due minuti fa, a...)   
2. Ubicació temporal relativa: 
 (a quel tempo, nel secolo scorso, ai giorni nostri, qualche 

- adjectius derivats de noms amb sufixos -ale/-ile/-oso 
(musicale/signorile/pauroso)   
- Oracions subordinades relatives introduïdes pel pronom 
relatiu che, chi, dove amb antecedent explícit/ sense 
antecedent explícit  (prendo il treno che sta arrivando/chi guida 
l’auto non deve bere alcolici/il ristorante dove abbiamo cenato 
ieri, è molto caro)  
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)  
- grau comparatiu irregular dels adjectius: buono, cattivo, 
grande, piccolo   
b) Superlatiu:  
- superlatiu relatiu  
- superlatiu absolut amb prefixos  
(super= supersimpatico) 
c) Diminutius: (-ino/a/i/e, -etto/a/i/e)  
d) Quantitatius:  
- adverbis de quantitat i mesures (un po’, troppo, abbastanza, 
un pacchetto, un litro, un barattolo, una scatola, un chilo, 
parecchio, assai...)  
- amb un sintagma adverbial: SAdv (adv. de quantitat, adv. 
acabats en -mente, locucions adverbials) (tanto, proprio, 
realmente,  solo,  addirittura, del tutto, per niente) 
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, 
moviment, origen, direcció, destinació, distància i 
disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc (su, giù, lassù, 
laggiù,  dove,  dovunque, vicino, lontano, davanti, dietro, fuori, 
dentro, presso, oltre, dappertutto) 
- locucions adverbials de lloc (di qui, di qua, di lì, di là, di su, di 
giù, di sopra, di sotto, in qua, in là, ecc) 
b) Preposicions: direcció, distància, procedència, localització, 
destí: diferències en l’ús de a, di, da, in, verso, fino, per, su, 
tra/fra 
- la preposició a en el CI de persona (contrast amb l’ús de la 
preposició a amb el CD de persona en castellà/català) 
- la preposició con: manera, companyia i contingut 
- règim preposicional de verbs i adjectius d’ús freqüent (cercare 
di, provare a, riuscire a…)  
- contrast con / senza 
- la preposició per: finalitat (lo faccio per te). Altres usos: 
matisacions (per me [=secondo me], per la sua età…) 
c) Locucions preposicionals comuns 
(in modo da, allo scopo di, di qua, d’ora in avanti, di tanto in 
tanto, senza dubbio...) 
d) Pronom adverbial:  
- ci/ne amb amb valor pronominal i adverbial (vederci, sentirci, 
andarsene) 
e) Oracions adverbials amb dove + indicatiu 
andare / venire 

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: 
(nel ventesimo secolo, nel primo trimestre, al tramonto, ecc) 
- preposicions de temps (tra/fra, da, per, due minuti fa, a...)   
2. Ubicació temporal relativa: 
  (a quel tempo, nel secolo scorso, ai giorni nostri, qualche 
mese prima, il mese successivo, tra pochi giorni ...) 
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mese prima, il mese successivo, tra pochi giorni ...) 
3. Ubicació temporal (durada):  
(È da due ore che...)  
Durante le vacanze/ un anno fa/ sono passati due anni, dalla 
mia partenza/dall'8 al 15 marzo 
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 : subordinació  temporal amb quando, mentre 
+ indicatiu (mentre lo ascoltavo, prendevo appunti/quando 
c’è il sole, mi piace passeggiare) 
-posterioritat: quando, appena, dopo che + futur compost 
(mi sentirò più soddisfatto dopo che avrò finito questo lavoro) 
- anterioritat: prima che + subjuntiu (andiamo via prima che 
torni) 
 
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:  
- consolidació de les formes verbals del present d’indicatiu  
- alguns verbs pronominals  
(cavarsela/prensersela/andarsene) 
- present del subjuntiu:  verbs regulars i irregulars més 
freqüents (vada, faccia, venga, possa, esca...); amb verbs 
d’opinió, dubte, creença (Mi sembra che/Credo che/Non 
credo che+subj...); amb verb principal d’afecció i preferència: 
piacere, interessare, preferire+ che + pres. de subj.(Il caffè 
mi piace che sia caldo); per expressar desig: 
volere/desiderare + che + pres. de subj. 
- imperatiu: consolidació; col·locació dels pronoms personals  
amb l’imperatiu informal i de cortesia 
- condicional: condicional simple: formes regulars i irregulars 
(essere, avere, fare, potere, dovere, volere...)  
 
Expressió del passat:  
- consolidació de les formes verbals del pretèrit indefinit i 
imperfet  d’indicatiu (verbs regulars, reflexius, pronominals i 
irregulars) 
- ús d’essere/avere en casos particulars (Sono salito in fretta 
/Ho salito le scale/ Ho finito/È finito...)  
- oposició pretèrit indefinit i imperfet d’indicatiu (Mentre 
stiravo, ho visto un bel film)  
- plusquamperfet d’indicatiu (trapassato prossimo)  
- oposició pretèrit indefinit, imperfet i plusquamperfet 
d’indicatiu 
- pretèrit perfet del subjuntiu (congiuntivo passato) 
 
 
 
Expressió del futur:  
- consolidació del futur d’indicatiu, verbs regulars i irregulars.  
- perífrasis verbals (stare per /essere sul punto di + infinitiu).  
- futur compost 
- Concordança dels modes i dels temps verbals 

3. Ubicació temporal (durada): 
 (È da due ore che...)  
Durante le vacanze/ un anno fa/ sono passati due anni, dalla 
mia partenza/dall'8 al 15 marzo 
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 : subordinació  temporal amb quando, mentre + 
indicatiu (mentre lo ascoltavo, prendevo appunti/quando c’è il 
sole, mi piace passeggiare) 
- posterioritat: dopo+infinitiu passat  (lo farò dopo aver finito di 
correggere i temi) 
quando, appena, dopo che + futur compost (mi sentirò più 
soddisfatto dopo che avrò finito questo lavoro) 
- anterioritat: prima che + subjuntiu (andiamo via prima che 
torni) 
- simultaneïtat:  
- quando + passato remoto (quando lui arrivò io me ne andai). 
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: 
- consolidació de les formes verbals del present d’indicatiu  
- alguns verbs pronominals 
 (cavarsela/prensersela/andarsene) 
 - present del subjuntiu:  verbs regulars i irregulars més 
freqüents (vada, faccia, venga, possa, esca...); amb verbs 
d’opinió, dubte, creença (Mi sembra che/Credo che/Non credo 
che+subj...); amb verb principal d’afecció i preferència: piacere, 
interessare, preferire+ che + pres. de subj.(Il caffè mi piace che 
sia caldo); per expressar desig: volere/desiderare + che + pres. 
de subj. 
- imperatiu: consolidació; col·locació dels pronoms personals  
amb l’imperatiu informal i de cortesia 
- condicional: condicional simple: formes regulars i irregulars 
(essere, avere, fare, potere, dovere, volere...)  
Expressió del passat:  
- consolidació de les formes verbals del preterit indefinit i 
imperfet  d’indicatiu (verbs regulars, reflexius, pronominals i 
irregulars) 
- ús d’essere/avere en casos particulars (Sono salito in fretta 
/Ho salito le scale/ Ho finito/È finito...)  
- oposició pretèrit indefinit i imperfet d’indicatiu (Mentre stiravo, 
ho visto un bel film)  
- plusquamperfet d’indicatiu (trapassato prossimo)  
- oposició pretèrit indefinit, imperfet i plusquamperfet d’indicatiu 
- coneixement passiu del passato remoto (verbs regulars més 
freqüents)   
- pretèrit perfet del subjuntiu (congiuntivo passato) 
- imperfet del subjuntiu (coneixement passiu) 
- condicional compost (coneixement passiu) 
Expressió del futur: 
- consolidació del futur d’indicatiu, verbs regulars i irregulars.  
- perífrasis verbals (stare per /essere sul punto di + infinitiu).  
- futur compost 
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IV. L'aspecte 
1. Puntual: verbs en present, pretèrit indefinit, futur 
d’indicatiu  
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
- contrast duratiu/habitual en present i imperfet d’indicatiu 
(stare + gerundi, continuare a/cominciare a + infinitiu, finire 
di/smettere di + infinitiu) 
- contrast duratiu/habitual en present i imperfet d’indicatiu 
(essere solito + infinitiu)  
- contrast incoatiu/terminatiu en pretèrit perfet compost i futur 
simple d’indicatiu (cominciare a/ finire di + inf.) 
- adverbis i locucions adverbials d'aspecte (sempre, qualche 
volta, spesso, di solito) 
3. Perfectiu:  pretèrit plusquamperfet d’indicatiu (trapassato 
prossimo), smettere di + infinitiu 
 V. La modalitat 
1. Capacitat: potere, sapere + infinitiu; essere capace 
di/essere in grado  + infinitiu 
2. Necessitat: aver bisogno di + nom/inf.; dovere + inf.; 
bisogna, essere necessario/importante+ inf./che + pres. de 
subjuntiu 
3. Possibilitat: potere + infinitiu; v. copulatiu (sembrare, 
parere) + adj.(sembrare, credere + pres. de subjuntiu); è 
possible che + pres. de subjuntiu 
4. Probabilitat:  
- È probabile che + pres. de subjuntiu (è probabile che 
venga) 
- adverbis i locucions adverbials modals (forse, certamente, 
può essere, può darsi, di sicuro, a volte)  
forse/probabilmente/secondo me + ind. ( forse verrà domani) 
5. Volició:  
- v. volitius + infinitiu  
- condicional simple (vorrei/mi piacerebbe + infinitiu)  
- imperfet + infinitiu (Volevo un caffè, per favore) 
- avere intenzione/voglia di + inf.; pensare/andare di + inf. 
6. Permís: potere + infinitiu 
- essere permesso, non essere vietato + inf. 
- imperatiu  
7. Obligació: dovere + infinitiu 
- imperatiu i col·locació dels pronoms personals  amb 
l’imperatiu informal i de cortesia; 
- aver da + infinitiu 
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) 
 - adverbis en -mente 
- usos adverbials de l'adjectiu (molto, poco, tanto...) 
- opinió, negació, afirmació i dubte (proprio, appunto, 
davvero, assolutamente, non...mica,  affatto, assolutamente, 
magari, purtroppo, nemmeno, neppure, neanche) 

- Concordança dels modes i dels temps verbals 

IV. L'aspecte 
1. Puntual: verbs en present, pretèrit indefinit, futur d’indicatiu  
- pretèrit perfet simple d’ind. (passato remoto) 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
- contrast duratiu/habitual en present i imperfet d’indicatiu 
(stare + gerundi, continuare a/cominciare a + infinitiu, finire 
di/smettere di + infinitiu) 
- contrast duratiu/habitual en present i imperfet d’indicatiu 
(essere solito + infinitiu)  
- contrast incoatiu/terminatiu en pretèrit perfet compost i futur 
simple d’indicatiu (cominciare a/ finire di + inf.) 
- adverbis i locucions adverbials d'aspecte (sempre, qualche 
volta, spesso, di solito) 
3. Perfectiu: pretèrit plusquamperfet d’indicatiu (trapassato 
prossimo), smettere/cessare di + infinitiu 
  
V. La modalitat 
1. Capacitat: potere, sapere + infinitiu; essere capace 
di/essere in grado  + infinitiu 
2. Necessitat: aver bisogno di + nom/inf.; dovere + inf.; 
bisogna, essere necessario/importante+ inf./che + pres. de 
subjuntiu 
3. Possibilitat: potere + infinitiu; v. copulatiu (sembrare, 
parere) + adj.(sembrare, credere + pres. de subjuntiu); è 
possible che + pres. de subjuntiu 
4. Probabilitat:  
- È probabile che + pres. de subjuntiu (è probabile che venga) 
- adverbis i locucions adverbials modals (forse, certamente, 
può essere, può darsi, di sicuro, a volte)  
forse/probabilmente/secondo me + ind. ( forse verrà domani) 
5. Volició: 
- v. volitius + infinitiu  
- condicional simple (vorrei/mi piacerebbe + infinitiu)  
- imperfet + infinitiu (Volevo un caffè, per favore) 
- avere intenzione/voglia di + inf.; pensare/andare di + inf. 
6. Permís: potere + infinitiu 
- essere permesso, non essere vietato + inf. 
- imperatiu  
7. Obligació: dovere + infinitiu 
- imperatiu i col·locació dels pronoms personals  amb 
l’imperatiu informal i de cortesia; 
- aver da + infinitiu 
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) 
 - adverbis en –mente 
- usos adverbials de l'adjectiu (molto, poco, tanto...) 
- opinió, negació, afirmació i dubte (proprio, appunto, davvero, 
assolutamente, non...mica,  affatto, assolutamente, magari, 
purtroppo, nemmeno, neppure, neanche) 
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- delimitació de validesa (generalmente, di solito) 
- restrictius (solo, anche, neanche) 
 
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- posició de subjecte, OD, OI, CR, atribut,  CC i verb 
- posició dels pronoms objecte: CI + CD + Verb 
Fenòmens de concordança 
subjecte - verb 
subjecte - atribut 
subjecte – predicat 
- verbs transitius/ intransitius  
b) Estructura dels predicats no verbals: 
S+ copula+ predicato nominale 
La concordança : Subjecte / Atribut (gènere i nombre) 
c) Conjugacions verbals: 
 - consolidació de les formes verbals de l’indicatiu: present, 
pretèrit indefinit, imperfet i futur simple 
- plusquamperfet (trapassato prossimo)  
formes regulars i irregulars més freqüents (ero stato/a; avevo 
fatto) 
- futur compost (futuro anteriore) 
formes regulars i irregulars més freqüents (sarò stato/a; avrò 
fatto) 
- concordança dels temps de l’indicatiu 
- en mode condicional:  
 condicional simple: formes regulars i irregulars més 
freqüents (avrei, sarei, vorrei, dovrei...)  
- en mode subjuntiu:  
present: verbs regulars i irregulars més freqüents (sia, 
abbia, possa, faccia...) 
perfet (congiuntivo passato)  
verbs regulars i irregulars més freqüents  
(sia stato/a; abbia fatto) 
- en mode imperatiu: informal i de cortesia (revisió) 
 
d) Oracions subordinades substantives  
- declaratives amb che  
- implícites: verbs d'esdeveniment (accade di, capita di, 
succede di + infinitiu 
- verbs d’opinió i creença en forma impersonal (si crede di, si 
pensa di, si dice di + infinitiu) 
- explícites: verbs d’esdeveniment (accade che, capita che, 
succede che + indicatiu / subjuntiu)  
- verbs d’opinió i creença en forma impersonal (si crede che, 
si pensa che, si dice che + ind. / subjuntiu)  
- amb expressió de valutació (è bello/ brutto che, è 
giusto/sbagliato che, sembra vero/falso che + subjuntiu) 
e) oracions subordinades en funció de CD 
- implícites: verbs de pensament en present: formulació 
implícita credere di, pensare di + inf./ Verb desideratiu + 
infinitiu / Verb d’influència + infinitiu / Verb d´afecció + 
infinitiu. 
- explícites: Verbs de dicció i pensament en present: 
formulació explícita af. i neg. dire che, credere che, pensare 
che + indicatiu /subjuntiu 
- adjectives: introduïdes pel pronom relatiu che  (È venuto 
Mario, che è il fratello di Luisa) 

- delimitació de validesa (generalmente, di solito) 
- restrictius (solo, anche, neanche) 
 
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- posició de subjecte, OD, OI, CR, atribut,  CC i verb 
- posició dels pronoms objecte: CI + CD + Verb 
Fenòmens de concordança 
subjecte - verb 
subjecte - atribut 
subjecte – predicat 
- verbs transitius/ intransitius  
b) Estructura dels predicats no verbals: 
S+ copula+ predicato nominale 
La concordança : Subjecte / Atribut (gènere i nombre) 
c) Conjugacions verbals: 
- consolidació de les formes verbals de l’indicatiu: present, 
pretèrit indefinit, imperfet i futur simple 
- plusquamperfet (trapassato prossimo) 
formes regulars i irregulars més freqüents (ero stato/a; avevo 
fatto) 
- futur compost (futuro anteriore) 
formes regulars i irregulars més freqüents (sarò stato/a; avrò 
fatto) 
- coneixement passiu del passato remoto (verbs regulars més 
freqüents)   
- concordança dels temps de l’indicatiu 
- en mode condicional: condicional simple: formes regulars i 
irregulars més freqüents (avrei, sarei, vorrei, dovrei...)  
- condicional compost (coneixement passiu) 
- en mode subjuntiu  
present (verbs regulars i irregulars) i subjuntiu perfet 
(congiuntivo passato)  
- imperfet del subjuntiu (coneixement passiu) 
- en mode imperatiu: informal i de cortesia (revisió) 
 
 
 
d) Oracions subordinades substantives  
- declaratives amb che  
- implícites: verbs d'esdeveniment (accade di, capita di, 
succede di + infinitiu 
- verbs d’opinió i creença en forma impersonal (si crede di, si 
pensa di, si dice di + infinitiu) 
- explícites: verbs d’esdeveniment (accade che, capita che, 
succede che + indicatiu / subjuntiu)  
- verbs d’opinió i creença en forma impersonal (si crede che, si 
pensa che, si dice che + ind. / subjuntiu)  
- amb expressió de valutació (è bello/ brutto che, è 
giusto/sbagliato che, sembra vero/falso che + subjuntiu) 
e) oracions subordinades en funció de CD 
- implícites: verbs de pensament en present: formulació 
implícita credere di, pensare di + inf./ Verb desideratiu + 
infinitiu / Verb d’influència + infinitiu / Verb d´afecció + inf. 
- explícites: Verbs de dicció i pensament en present: 
formulació explícita af. i neg. dire che, credere che, pensare 
che + indicatiu /subjuntiu 
- adjectives: introduïdes pel pronom relatiu che  (È venuto 
Mario, che è il fratello di Luisa); amb chi (chi guida l’auto non 
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VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- declaratives explícites amb che 
 + indicatiu/subjuntiu/condicional  
(Ti prometto che non ti lascerò solo/Ho la sensazione che 
possa succedere qualcosa)   
 - declaratives implícites amb di + infinitiu (Sentivo la 
necessità di parlare con lei) 
2. L’oració interrogativa: 
- usos dels pronoms interrogatius amb preposició: che e chi 
amb preposició di/a/da/in/con/su/per/tra (A chi ci 
rivolgeremo?) 
3. L’oració exclamativa: 
- oracions exclamatives introduïdes per quanto, come, ecc. 
(Quanto sei bravo!)  
- expressions exclamatives (Dai!/ su!/ coraggio!/ Peccato!/ 
Eh, non è bello quello che hai fatto!)  
4. L’oració imperativa: 
- elements constitutius de l’oració imperativa i la seva 
posició.  
- col·locació dels pronoms personals  amb l’imperatiu 
informal i de cortesia  (Smettila! Vattene a casa!/ Se ne vada! 
La smetta!) 
 
5. L’oració impersonal: 
- l’oració impersonals amb els verbs reflexius: ci+si + verb 3ª 
persona singular (ci si diverte) 
- si passivante (present): si impersonal amb verbs transitius 
(si vende un libro/si vendono dei libri) 
  
6. L’oració passiva: 
Subj.+ (+Neg.) V aux. (essere) +V participi passat conjugat + 
complement agent amb la preposició da (Maria legge i 
racconti = i racconti sono letti da Maria) 
- la passiva sense el complement agent (il lavoro è stato 
fatto)  
 
IX. Relacions lògiques 
1. Conjunció: proposicions coordinades copulatives 
afirmatives i negatives /adjuntives (e, né, neanche/ neppure  
inoltre, nonché, pure) 
- 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. Oposició: 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 poiché, perché, visto 
che, siccome , dato che, per il fatto che, dal momento che; 
perché + indicatiu  
6. Finalitat: subordinació final per, a, di, con lo scopo di… + 
infinitiu; perché/affinché + present de subjuntiu.  
 

deve bere alcolici)  
- relatives explícites/implícites (È uno spettacolo che non si 
può perdere/ da non perdere)     
 
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- declaratives explícites amb che 
 + indicatiu/subjuntiu/condicional  
(Ti prometto che non ti lascerò solo/Ho la sensazione che 
possa succedere qualcosa)   
 - declaratives implícites amb di + infinitiu (Sentivo la necessità 
di parlare con lei) 
2. L’oració interrogativa: 
- usos dels pronoms interrogatius amb preposició: che e chi 
amb preposició di/a/da/in/con/su/per/tra (A chi ci rivolgeremo?) 
3. L’oració exclamativa: 
- oracions exclamatives introduïdes per quanto, come, ecc. 
(Quanto sei bravo!)  
- expressions exclamatives (Dai!/ su!/ coraggio!/ Peccato!/ Eh, 
non è bello quello che hai fatto!)  
4. L’oració imperativa: 
- elements constitutius de l’oració imperativa i la seva posició.  
- col·locació dels pronoms personals  amb l’imperatiu informal i 
de cortesia  (Smettila! Vattene a casa!/ Se ne vada! La smetta!) 
 
5. L’oració impersonal: 
- l’oració impersonals amb els verbs reflexius: ci+si + verb 3ª 
persona singular (ci si diverte) 
- si passivante (present): si impersonal amb verbs transitius (si 
vende un libro/si vendono dei libri) 
  
6. L’oració passiva: 
Subj.+ (+Neg.) V aux. (essere) +V participi passat conjugat + 
complement agent amb la preposició da (Maria legge i racconti 
= i racconti sono letti da Maria) 
- la passiva sense el complement agent (il lavoro è stato fatto)  
 
 
 
IX. Relacions lògiques 
1. Conjunció: proposicions coordinades copulatives 
afirmatives i negatives /adjuntives (e, né, neanche/ neppure  
inoltre, nonché, pure) 
- 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. Oposició: 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 poiché, perché, visto che, 
siccome , dato che, per il fatto che, dal momento che; perché + 
indicatiu  
6. Finalitat: subordinació final per, a, di, con lo scopo di… + 
infinitiu; perché/affinché + present de subjuntiu. 
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7. Concessió:  subordinació concessiva  amb anche se + 
indicatiu; sebbene/nonostante... + subjuntiu 
8. Condició: subordinació condicional amb se, purché, a 
patto che; pròtasi en indicatiu introduïda per se, apòdosi en 
present/futur d’indicatiu o en imperatiu  (se sei arrabbiato, 
calmati!/se farà  bel tempo, andremo al mare): període 
hipotètic de primer grau  
9. Conseqüència: coordinació de conseqüència amb e, 
quindi, allora, così, di conseguenza  
 
10. Connectors parentètics: 
- de generalització: in genere 
- d’exemplificació: per esempio, cioè, infatti 
- introducció de subtemes: inoltre, allora  
- de personalització: secondo me, credo che + subj; 
certamente, di certo, naturalmente, ovviamente, sicuramente 
- d’ addició: e, inoltre, anche, pure, non solo... ma anche 
- d’exclusió: meno, senza che + subj. 
- d’ enumeració: in primo luogo, poi, allora, dopo, prima, in 
seguito, infine, alla fine, all’inizio 
- de resum: quindi, dunque 

7. Concessió: subordinació concessiva  amb anche se + 
indicatiu; sebbene/nonostante... + subjuntiu  
- implícites: pur + gerundi 
8. Condició: subordinació condicional amb se, purché, a patto 
che; pròtasi en indicatiu introduïda per se, apòdosi en 
present/futur d’indicatiu o en imperatiu (se sei arrabbiato, 
calmati!/se farà bel tempo, andremo al mare): període 
hipotètic de primer grau  
- pròtasi en imperfet de subjuntiu  introduïda per se, apòdosi en 
condicional present (se non partissi, sarebbe un errore): 
període hipotètic de la possibilitat (coneixement  passiu) 
9. Conseqüència: coordinació de conseqüència amb e, 
quindi, allora, così, di conseguenza  
10. Connectors parentètics: 
- de generalització: in genere 
- d’exemplificació: per esempio, cioè, infatti 
- introducció de subtemes: inoltre, allora, a questo proposito  
- de personalització: secondo me, credo che + subj; purtroppo,  
certamente, di certo, naturalmente, ovviamente, sicuramente  
- d’ addició: e, inoltre, anche, pure, non solo... ma anche 
- d’exclusió: meno, senza che + subj, senza + inf, tranne, a 
meno che + subj.  
- d’ enumeració: in primo luogo, poi, allora, dopo, prima, in 
seguito, anzitutto, infine, alla fine, all’inizio, eccetera eccetera, 
e via dicendo, e così via, via dicendo 
- de resum: quindi, dunque, ecco perché, perciò 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE   
TEXTOS ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels 
signes de puntuació. Ús dels caràcters en les seves diverses 
formes (majúscules: arrivederLa, ScriverLe, inviarVi, 
minúscules, cursiva, etc.) 
Representació gràfica de fonemes i sons: èmfasis en [k] 
(pesca); [t ] (pace); [ ] (pesce); [kw] (acqua, acquistare); 
paraules homògrafes (dà/da, è/e, là/la, né/ne, ecc.)  
Consonants dobles 
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 

La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels 
signes de puntuació. Ús dels caràcters en les seves diverses 
formes (majúscules: arrivederLa, ScriverLe, inviarVi, 
minúscules, cursiva, etc.) 
Representació gràfica de fonemes i sons: èmfasis en [k] 
(pesca); [t ] (pace); [ ] (pesce); [kw] (acqua, acquistare); 
paraules homògrafes (dà/da, è/e, là/la, né/ne, ecc.)  
Consonants dobles 
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 

La pronunciació  
L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.  
Ús dels patrons d’entonació; marcadors discursius (Allora?, 
Ma dai!, Ah!Eh! Peccato!) 
 
L’accent tònic: paraules agudes (città, già avrò, virtù, caffè, 
ecc); paraules planes (amico, lavoro, casa, ecc.); esdrúixoles 
(albero, piacevole, comodo,ecc.) 
 

La pronunciació.  
L’entonació com a recurs de cohesió del text oral.  
Ús dels patrons d’entonació; marcadors discursius (Allora?, Ma 
dai!, Ah!Eh! Peccato!) 
 
L’accent tònic: paraules agudes (città, già avrò, virtù, caffè, 
ecc); paraules planes (amico, lavoro, casa, ecc.); esdrúixoles 
(albero, piacevole, comodo,ecc.) 
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L’accent gràfic: greu (parlerà, andrò, più, caffè); agut 
(perché, affinché, ventitré); monosil·làbics amb dues vocals 
(ciò, più, può, già, giù); paraules homògrafes (dà/da, è/e, 
là/la, né/ne, ecc.)  
 
Fonemes vocàlics: èmfasi en la diferència entre “e” chiusa 
[/e/] (pera), “e” aperta [/ε/] (chiesa) i “o” chiusa (Roma), “o”  
aperta [/ɔ /] (rosa)  
Sons i fonemes vocàlics: combinacions. Diftongs i triftongs 
(guida, quiete) 
 
Sistema consonàntic: èmfasi en la diferència entre /sc/-
/sci/- i /c/-/cc/-/ch/ (pesca, sciarpa, pace, braccio, fiocco); 
èmfasi en la pronunciació de /q/ + semiconsonant /w/+vocals 
(quaderno, quindici)  
Èmfasi en la pronunciació de les consonants dobles;   
pronunciació  de la /s/ [s] (rosso, borsa); /s/ [z] (mese,base); 
pronunciació de la /z/ [ts] (bellezza, giustizia), [dz] (zero, zio, 
autorizzare)  
Èmfasi en la diferencia entre [ʎ] (aglio) i [l] (ali); entre [ɲ] 
(sogno) i [n] (sono) 

L’accent gràfic: greu (parlerà, andrò, più, caffè); agut (perché, 
affinché, ventitré); monosil·làbics amb dues vocals (ciò, più, 
può, già, giù); paraules homògrafes (dà/da, è/e, là/la, né/ne, 
ecc.)  
 
Fonemes vocàlics: èmfasi en la diferència entre “e” chiusa 
[/e/] (pera), “e” aperta [/ε/] (chiesa) i “o” chiusa (Roma), “o”  
aperta [/ɔ /] (rosa)  
Sons i fonemes vocàlics: combinacions. Diftongs i triftongs 
(guida, quiete) 
 
Sistema consonàntic: èmfasi en la diferència entre /sc/-/sci/- i 
/c/-/cc/-/ch/ (pesca, sciarpa, pace, braccio, fiocco); èmfasi en la 
pronunciació de /q/ + semiconsonant /w/+vocals (quaderno, 
quindici)  
Èmfasi en la pronunciació de les consonants dobles;   
pronunciació  de la /s/ [s] (rosso, borsa); /s/ [z] (mese,base); 
pronunciació de la /z/ [ts] (bellezza, giustizia), [dz] (zero, zio, 
autorizzare)  
Èmfasi en la diferencia entre [ʎ] (aglio) i [l] (ali); entre [ɲ] 
(sogno) i [n] (sono) 
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