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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 
- cinèsica, mímica, proxèmica i parallenguatge 
- gestualitat i salutacions (acomiadaments: donar la mà, besades, abraçades, etc.) 
- proximitat física, contacte visual 
- gestualitat explícita 
- modulació de la veu per expressar estats d’ànim 
1.2 Vida quotidiana i les seves condicions 
Relacions personals i convencions socials 
- relacions familiars i intergeneracionals: tipus de família 
- l’estructura social (relacions intergrupals) 
- normes de cortesia segons la situació i els protagonistes 
- relacions amb els superiors i amb els companys en l’àmbit professional 
- la puntualitat: valor i excuses acceptables 
- convencions a l'hora de pagar (propines,  convidar, compartir, etc.) 
- les relacions entre gèneres: rols 
- les relacions amb les autoritats i l’administració en general: convencions, estereotips 
- les relacions entre veïns 
- les jerarquies pròpies de la cultura 
- cerimònies i celebracions: (bodes, bateigs, aniversaris, etc.) 
- els temes tabú 
Valors, creences i actituds 
- festivitats i tradicions importants 
- creences, supersticions, prejudicis i tabús mes estesos 
- el sentit de l'humor: referents d’àmbit general. acudits simples recurrents  d'àmbit general 
- minories religioses, ètniques, etc. 
- expressions de saviesa po-pular: refranys, proverbis molt comuns i d'àmbit general 
- rituals religiosos 
Menjars i àpats 
- tipus d'establiments de restauració 
- comportament durant els àpats 
Consum 
- horaris comercials, obertura en festius, períodes de rebaixes, liquidacions, ofertes, etc. 
- tipus i característiques dels establiments: dimensions, disposició, classificació, etc. 
Entorn laboral 
- descansos, pauses i motius justificats d’absència a la feina 
-  conciliació de la vida laboral i familiar 
Habitatge 
- tipus i característiques generals (disposició, mobiliari bàsic, espais compartits, etc.) 
- prevalència de l’habitatge en propietat o de lloguer 
- condicions habituals de lloguer: terminis, drets, contractes 
- allotjament temporal: tipus (hotels, pensions, cases rurals, càmpings i altres) 
- allotjament compartit (pis d’estudiants, residències estudiantils, intercanvis, etc.) 
Salut i assistència social 
- sistema sanitari: funcionament, urgències, etc. 
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- estat del benestar i assistènica social (seguretat social, pensions, atenció a persones desocupades) i estatus dels treballadors 
estrangers 
1.3 Educació 
- característiques generals del sistema escolar 
- sistema de qualificacions 
- la formació complementària i la formació al llarg de la vida 
1.4. Lleure i cultura 
- festivitats i cerimònies  tradicionals més rellevants 
- referents culturals i artístics significatius (literartura, música, cinema, arts escèniques, etc.): referents més destacats (obres, 
autors…) 
- música, teatre i dansa popular i tradicional 
- formes d’oci tradicionals i contemporànies 
- activitats a l’aire lliure 
- les arts escèniques: hàbits i referents destacables 
- els esports més populars 
- l’oci passiu: la televisió (hàbits de consum) 
- patrimoni cultural i natural 
- museus i llocs d’interès cultural molt coneguts 
- viatges i turisme: destinacions freqüents i hàbits 
1.5 Geografia 
- territoris i àmbits més importants en què es parla la llengua, com a L1 o L2 o koiné 
- ciutats i llocs més significatius: trets destacats 
1.6. Medi ambient 
- característiques de la climatologia 
- la consciència ecològica general de la població 
- hàbits de consum responsable i de gestió de residus 
1.7. Participació ciutadana 
- marc institucional bàsic i mecanismes de participació 
- gestió de la immigració 
- voluntariat 
- les ong més importants 
1.8 Mitjans de comunicació 
- premsa escrita (en paper i digital): capçaleres de referència i les seves tendències sociopolítiques 
- televisió i ràdio: canals de referència i les seves tendències 
- programes de ràdio i televisió molt coneguts 
- presència i ús general d’internet i xarxes socials 
2. Continguts sociolingüísitcs 
2.1 Cortesia lingüística i convencions 
- salutacions i comiats: contextos formal, informal i familiar 
- formes de tractament: en les relacions entre iguals i en relacions jeràrquiques 
- fórmules de cortesia pròpies de contextos formals per sol·licitar permís, ajuda, un servei o producte, expressar agraïment, 
demanar perdó, fer compliments i reaccionar-hi, reaccionar a una invitació o convidar algú 
- fórmules per  felicitar, brindar, mostrar empatia 
- convencions de la correspondència semiformal i formal 
- convencions de la conversa telefònica 
2.2 Referents 
- frases fetes freqüents d'àmbit general 
- el doble sentit d’expressions freqüents: reconeixement i assaig d’ús 
- sentit, àmbit i connotació de les expressions malsonants d’àmbit general més freqüents: reconeixement i contextualització 
2.3 Registre 
- distinció del llenguatge oral i l'escrit 
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- distinció i selecció de registres: formal, informal o familiar, segons la situació i els interlocutors 
- implicacions dels canvis de registre 
- expressions col·loquials i d'argot molt freqüents 
- varietats principals de la llengua estàndard 
2.4 Varietats 
- relació entre l’estàndard i les altres varietats 
- varietats diatòpiques més importants: estatus, identificació de característiques destacades i connotacions 
2.5 Contacte de llengües 
- minories lingüístiques. 
- koinés i llengües internacionals: 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 
textos orals: 
Estratègies de planificació: 
- Mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre el 
tipus de tasca i tema. 
- Distinció del tipus de comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts principals, detalls rellevants 
o opinions i/o actituds implícites). 
Estratègies d’anticipació: 
- Formulació d'hipòtesis sobre contingut i context. 
Estratègies d'identificació i inferència: 
- Identificació del tipus textual per adaptar-hi la 
comprensió. 
- Inferència i formulació d'hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió d'elements significatius, 
lingüístics i/o paralingüístics (suport gràfic, imatge, 
vídeo, trets prosòdics…). 
- Identificació de les idees principals mitjançant escola 
atenta. 
- Comprovació de la comprensió a partir d'indicis 
contextuals. 
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 de 
nous elements. 

Coneixement i ús de les estratègies de la comprensió de 
textos escrits: 
Estratègies de planificació: 
- Mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre el 
tipus de tasca i tema. 
- Distinció del tipus de comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts principals, detalls rellevants o 
opinions i/o actituds implícites). 
D’anticipació: 
- Formulació d'hipòtesis sobre contingut i context. 
Estratègies d'identificació i inferència: 
- Identificació del tipus textual per adaptar-hi la 
comprensió. 
- Inferència i formulació d'hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió d'elements significatius, 
lingüístics i/o paralingüístics (suport, imatges i gràfics, 
trets ortotipogràfics…). 
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 de 
nous elements. 

 

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. ex.: presentació > 
presentació formal). 
- Identificació dels buits d'informació i opinió i valoració 
del que pot donar-se per descomptat. 
- Preparació, mitjançant apunts, petits guions o mapes 

Coneixement i ús de les estratègies de la producció i 
coproducció de textos escrits: 
Estratègies de planificació: 
- Activació d’esquemes mentals específics sobre 
l'estructura de l'activitat i el text (com ara una carta de 
presentació, un informe,…). 
- Identificació dels buits d'informació i opinió i valoració 
del que pot donar-se per descomptat. 
-Identificació i ús de símbols, imatges i altres codis per ht
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conceptuals, d’un missatge estructurat i adequat als 
models i fórmules de cada tipus de text. 
- Planificació del que s’ha de dir i dels mitjans 
d’expressar-ho davant una situació potencialment 
incòmoda o complicada. 
- Reflexió sobre el que s’ha de dir i l’efecte que pot tenir 
sobre els oients/interlocutors.  
Estratègies d’execució: 
- Adequació del text al destinatari, el context i el canal: 
registre i característiques discursives. 
- Explotació màxima dels coneixements previs (p. ex.: 
utilització d’un  llenguatge ‘prefabricat’, etc.). 
Estratègies de compensació: 
Compensació de les mancances lingüístiques 
mitjançant:  
-Procediments lingüístics, com ara la definició, la 
paràfrasi o la derivació a partir de mots coneguts. 
- Evitació d’expressions que poden provocar una 
dificultat. 
- Procediments paralingüístics o paratextuals: sol·licitud 
d'ajuda, assenyalament d'objectes, dixi, accions que 
aclareixin significats, llentuatge corporal culturalment 
pertinent (gestos, expressions facials, postures, 
contacte visual o corporal, proxèmica), reproducció de 
sons o trets prosòdics convencionals.  
 
Estratègies de reparació: 
Control de l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant: 
- Petició i oferiment d'aclariment i reparació de la 
comunicació. 
- Autocorrecció i monitorització dels errors habituals, i 
reparació quan se n’és conscient o quan provoquin un 
malentès. 
- Confecció de llistes d'errors freqüents i posterior 
monitorització conscient del discurs oral per localitzar-
los-hi i corregir-los-hi. 
Estratègies d’interacció: 
-Explotació de les expressions apropiades per intervenir 
en una conversa. 
-Ús de frases comodí  per guanyar temps i mantenir la 
paraula mentre es formula el que s’ha de dir. 
- Comentari i seguiment de les afirmacions i inferències 
d'altri per facilitar el manteniment de la conversa. 
- Confirmació de la comprensió i invitació dels altres a 
participar en la conversa. 
-Resum de la conversa en un moment donat i proposta 
de passes a seguir. 
- Demanda d’explicació o clarificació d’idees complexes 
o abstractes per assegurar la comprensió en converses 
informals, quan la velocitat del discurs és ràpida o 
l’accent no és familiar. 
- Formulació de preguntes a un membre del grup per 
clarificar un tema que és implícit o mal articulat 

transmetre el to, els elements prosòdics i aspectes 
emocionals/afectius. 
Estratègies d’execució: 
- Explotació màxima dels coneixements previs (p. 
ex.:utilització d’un  llenguatge ‘prefabricat’, etc.) 
- Selecció del registre i les característiques discurisves 
adequades al deltinatari, el context i el canal. 
- Adequació del missatge als models i fórmules de cada 
tipus de text. 
- Recurs a la redundància en la interacció en línia. 
-Elaboració d’esborranys. 
-Avaluació de les aportacions, comentaris i contribucions 
d’altri amb una planificació en esborrany. 
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. 
-Compensació de les mancances lingüístiques 
mitjançant procediments lingüístics, com ara la definició, 
la paràfrasi o la derivació a partir de mots coneguts. 
Estratègies de reparació: 
- Localització i aplicació adequada dels recursos 
lingüístics o temàtics (ús d'un diccionari o gramàtica, 
obtenció d'ajuda, etc.). 
- Monitorització dels errors comuns i reparació quan lse 
n’és conscient o quan provoquin un malentès.  
Estratègies d’interacció: 
- Col·laboració en el desenvolupament d'una tasca 
compartida mitjançant la formulació de propostes, 
respostes a suggeriments, etc. 
-Definició d'una tasca compartida perquè altres hi 
contribuesquin. 
-Relació del que s’ha escrit amb les contribucions d’altri. 
- Demanda i oferta d'aclariments del que s'ha escrit. 
- Control de l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i 
oferiment d'aclariment i reparació de la comunicació. 
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ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

Coneixement i ús de les estratègies de la mediació: 
Lligam amb els coneixements previs: 
- Formulació de preguntes i informació amb la intenció d’animar els altres a relacionar la informació amb les 
experiències i els coneixements previs. 
- Explicació del nou concepte o procediment mitjançant la comparació i contrast amb altres que són familiars per a 
tots els interlocutors. 
- Exemplificació referida a experiències quotidianes compartides comunes a l’hora d’explicar el funcionament d’un 
aparell o un altre objecte. 
Amplificació: 
- Ús de diverses paràfrasis, reformulacions i repeticions per clarificar una informació. 
- Ús d’exemples concrets i repetició dels punts clau. 
Simplificació: 
-Identificació i remarca (postil·les, subratllat, destacat, etc.) d'informació essencial explícita d'un text d’interés comú. 
Desglossament d'informació: 
-Presentació simplificada de textos instruccionals i informatius breus en forma de llistat de punts separats.  
-Transformació d’un procés complex en una sèrie d’instruccions més senzilles. 
- Identificació de la informació relacionada o repetida en un text i compil·lació perquè el misstage esencial sigui 
més clar. 
-Supressió de les parts d'un text no rellevants per als interlocutors a fi que el contingut essencial els sigui més 
accessible. 
Adaptació del discurs 
-Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars (com ara articles breus 
de revistes, entrevistes) per facilitar-hi l'accés d’altri. 
Cooperació i demanda d’aclariments 
(Vegeu estratègies de producció i coproducció oral i escrita: interacció.) 

 
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. 
- 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. 
- Compadir-se, defensar-se. 
3.2 Actes assertius (donar i sol·licitar informació): 
- Donar i demanar dades personals.. 
- Demanar i donar informació identificació, preus i hora. 
- Preguntar i dir a qui pertany alguna cosa. 
- Referir-se a accions habituals o del món present. 
- Referir-se a accions que succeeixen en el moment que es parla. 
- Descriure persones, objectes i, situacions. 
- Descriure el temps atmosfèric. 
- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.- 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.  ht
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- 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. 
- 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): 
- Expressar gustos i preferències. 
- Expressar coneixement o desconeixement. 
-- Manifestar interès o desinterès. 
- Expressar acord o desacord.- 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. 
- 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): 
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. 
- 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. 
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 variats.  
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 
- registre i estil 
- tema, enfocament i contingut ht
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- 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 i expositives. 
- Seqüència narrativa: situació inicial, complicació, acció, resolució, situació final; amb inserció de seqüències descriptives i dialogals 
en estil indirecte. 
- Seqüència expositiva: presentació, desenvolupament, conclusió; amb inserció i desenvolupamentde subtemes (afirmació, 
exemplificació, classificació, analogia, definició) i seqüències descriptives. 
- Seqüència argumentativa: qüestió, tesi, argument, contraargument, reserva, conclusió; amb inserció de subtemes (constatacions, 
regles generals, cites, exemples...) i de seqüències descriptives, narratives i expositives. 
4.2.2 Progressió temàtica 
- Progressió lineal (el tema esdevé rema) 
- Progressió per tema constant (el tema es manté) 
- Progressió derivada per tema fragmentat (el tema es dissocia) 
- Ruptures temàtiques: 

En la seqüència narrativa: canvi de personatge, canvi de pla (primer pla-rerefons); inserció de seqüències 
En les seqüències expositives i argumentatives: introducció d'oposicions, causes, conseqüències, generalitzacions (abstracció), 
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, el·lipsis, subordinació, focalitzacions; en cites i diàlegs; puntuació convencional (sigles, 
abreviatures, cites, dates...) 
- signes d'interrogació i exclamació, parèntesis, cometes, etc. 
- disposició en paràgrafs 
- abreviatures i símbols usuals 
c) Mecanismes de referència: 
- dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.) 
- anàfora i catàfora (pronoms personals, demostratius, possessius, relatius, proformes verbals i adverbials) 
- el·lipsi 
- correlació de temps verbals 
- concordança (persona, gènere, nombre, cas) 
- cohesió lèxica (repetició parcial, sinonímia) 
d) Connexió textual i composició oracional 
- operadors discursius: addició (continuïtat, intensificació, distribució, generalització, digressió, especificació), disjunció 
(reformulació, exemplificació, resum), contrast (oposició, concessió, restricció, contraposició), consecució (conseqüència, conclusió) 
e) Interacció 
- recursos per presa, manteniment i cessió del torn de paraula 
- control·ladors de contacte 
- recursos dilatoris (mots falca, etc.) 
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4.4. Gèneres textuals 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Interacció: 
- converses quotidianes de tot tipus, socials i 
transaccionals. 
- converses telefòniques i videoconferències 
- discussions complexes 
- debats i taules rodones sobre temes coneguts 
- entrevistes personals, com a entrevistat 
- reunions dins el context professional i educatiu 
- tràmits comercials i administratius 
Informació: 
- missatges de veu amb registres diversos 
- anuncis davant una audiència 
- instruccions detallades 
- regles, normes d'ús i advertiments 
Exposició: 
- narracions precises d'esdeveniments 
- acudits 
- relacions de fets, síntesis de reunions 
- presentacions i exposicions dins el propi domini, 
preparades 
- parlaments breus (preparats o no) en situacions 
informals o semiformals (celebracions, trobades, etc.) 
Cultura i lleure: 
-  recitació de textos dramàtics o poètics breus 
- valoració de llibres, pel·lícules, obres teatrals 
- presentació breu de persones, actes, projectes 

Interacció 
- converses quotidianes de tot tipus 
- discussions complexes, formals i informals 
- debats 
- entrevistes sobre temes coneguts. 
- taules rodones extenses i estructurades 
- reunions dins el context professional i educatiu 
Informació 
- missatges de veu amb registres diversos 
- anuncis en serveis i locals públics 
- instruccions 
- reglaments, normes d'ús i advertiments 
Exposició 
- narració precisa d'esdeveniments 
- informes i relacions (de fets, de reunions, etc.) 
- presentacions (de productes, projectes, etc.) 
- conferències, xerrades 
- discursos (amb contingut previsible) 
Cultura i lleure 
- extractes de pel·lícules 
- cançons 
- esquetxos humorístics 
- peces de teatre i lectures dramatitzades de textos 
contemporanis 
Representacions o emissions audiovisuals: 
- entrevistes 
- reportatges i noticiaris 
- documentals 
- anuncis publicitaris (sense implícits culturals o 
llenguatge poètic) 
- cròniques esportives 
- concursos 
- sèries de televisió 
- debats 
- comentaris i anàlisis sobre temes d'actualitat 

 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Informació personal: 
- formularis administratius 
- qüestionaris 
- perfil en xarxes socials 

Informació personal: 
- formularis administratius o comercials 
- currículums 
- cartes de motivació i de recomanació 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. 20627

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

   

ANNEX V: Currículum EOI Illes Balears - Nivell Intermedi B2  

335 
 

- currículums vitae 
- cartes de motivació 
Escrits públics: 
- anuncis i ofertes (de feina, d'habitatge, etc) 
- cartells i pòsters amb instruccions o informació 
pràctica 
- apunts en xarxes socials 
- missatges en fòrums i xarxes socials 
Lleure: 
- formularis 
- programes d'activitats 
Instruccions: 
- receptes de cuina 
- normes d'ús o instruccions 
- normes de seguretat 
- advertiments 
Textos informatius: 
- cartes i correus electrònics administratius o comercials 
/formals  
- relacions de fets 
- resums i síntesis de reunions 
- presentacions 
- circulars informatives 
Textos argumentatius: 
- articles d'opinió i cartes al director sobre temes 
generals o coneguts 
- informes senzills (presentació de fets, argumentació de 
propostes, avantatges i inconvenients) 
- assajos breus i treballs acadèmics del propi àmbit 
d'interès o especialització 
Àmbit cultural: 
- ressenyes de llibres, pel·lícules o obres de teatre 
Àmbit privat: 
- cartes, correus electrònics i missatges de caràcter 
personal (formals i informals) 
- textos formals i informals relatius a la interacció social 
(felicitació, invitació, condol, etc.) 
- missatges de text 
- notes i diaris personals 

Escrits públics: 
- senyalètica: plaques informatives/commemoratives 
- publicitat, ofertes i promocions (sense implícits 
culturals) 
- anuncis breus  
- avisos oficials 
- cartells, pòsters de tot tipus 
- documents oficials (normatives) 
- apunts en xarxes socials, blogs, etc. 
Lleure: 
- menús detallats 
- llocs web amb informació turística 
- guies turístiques 
- programes de festes i d'esdeveniments culturals, fires, 
etc. 
- cartelleres d'espectacles 
- acudits 
Instruccions 
- receptes de cuina 
- manuals d'ús 
- instruccions, reglaments i normes 
- multes i sancions 
- contractes, condicions d'ús o pressuposts senzills 
- alertes i advertiments 
Textos informatius: 
- cartes i correus electrònics administratius/formals 
- informes (d'enquestes, d'experts) 
- notificacions 
- estudis i treballs de recerca 
- actes de reunions 
- entrades de diccionaris monolingües 
- programes de cursos poc especialitzats 
- etiquetes de productes detallades 
- llibres de text i manuals de la pròpia especialitat 
 
Premsa: 
- rúbriques (capçaleres, titulars, seccions, sumaris, peus 
de foto), fins i tot amb elisions 
- horòscops 
- notícies 
- articles de fons 
- reportatges 
- entrevistes 
Textos argumentatius: 
- editorials i anàlisis 
- assajos breus 
- articles d'opinió i cartes al director 
Àmbit cultural: 
- contes i novel·les contemporanis 
- ressenyes, crítiques i resums de llibres, pel·lícules, ht
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obres de teatre 
- biografies 
- còmics 
- poemes breus i d'estructura senzilla. 
- caricatures 
- narracions històriques 
Àmbit privat: 
- notes i invitacions. 
- missatges de text 
- cartes i correus electrònics personals 
- apunts en xarxes socials 

 
5. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS 
Coneixement, seleccio i us de lexic escrit comu, i mes especialitzat dins de les arees d’interes propies, en els ambits personal, 
public, academic i ocupacional. 
El vocabulari i els aspectes lexicosemàntics hauran de permetre comprendre i produir enunciats sobre aspectes (bàsics i derivats, 
concrets i abstractes) de les àrees temàtiques següents, atenent a les competències funcional i discursiva que s'especifiquen per al 
nivell i a la distinció entre el lèxic productiu i el receptiu. 
            
5.1 Camps semàntics
5.1.1. identificació personal: 
- documentació identificativa i certificats oficials 
- encapçalament i tractament de cartes formals 
- títols acadèmics i nobiliaris 
- estat civil 
- gentilicis 
- confessions religioses 
- telecomunicacions (telèfon, fax, correu electrònic, internet) 
- edat i fases de la vida 
- origen 
- professió 
- relacions familiars 
- idiosincràsia i descripció física 
5.1.2. Activitats de la vida diària: 
5.1.2.1 Feina i activitat professional: 
- professions i activitats professionals 
- caracterització del treball i de la professió 
- llocs de feina i sectors productius 
- remuneració i drets laborals 
- funcions de l'ordinador 
- condicions laborals, acomiadaments i indemnitzacions 
5.1.2.2 Lleure: 
Aficions: 
- activitats de lleure 
- jocs de taula 
- música 
Esport: 
- llocs i instal·lacions 
- material esportiu 
- participants 

- tipus d'esport i activitats físiques 
Activitats culturals: 
- llocs i instal·lacions 
- objectes i equipament bàsic 
- professions relacionades 
- accions relacionades 
Vacances i viatges: 
- tipologia 
- llocs d'interés 
- professions relacionades 
- allotjament i instal·lacions 
- serveis 
5.1.2.3 Compres: 
- tipus de botigues 
- productes genèrics 
- activitats relacionades 
- mitjans i modalitats de pagament, descomptes, etc. 
- defectes i reclamacions 
Roba: 
- peces de vestir: tipus 
- peces de vestir: descripció 
- materials 
- accessoris 
5.1.2.4 Mitjans de comunicació: 
- mitjans de transmissió (p. ex. TV, ràdio, canal) 
- tipus de programes 
- professions relacionades 
- premsa i literatura: gèneres 
5.1.2.5 Actes socials: 
- expressions comunes ht
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- activitats relacionades 
- llocs on se celebren 
5.1.3. Alimentació: 
- aliments 
- ingredients 
- dieta: tipus, relació amb la salut 

- receptes 
-  plats 
- coberts i parament de cuina 
- establiments de restauració 

- trastorns alimentaris 
- caracterització dels aliments 
- sensacions i desitjos 
5.1.4. Habitatge: 
- tasques de la llar 
- tipus d'habitatge 
- accés a l’habitatge: propietat, lloguer 
- parts de la casa 
- estat, manteniment i restauració de l'habitatge 
- mobles i complements de la casa 
- electrodomèstics i utensilis més comuns 
- instal·lacions i subministraments 
- caracterització d’objectes de la llar 
5.1.5. Entorn: 
- denominacions de llocs 
- paisatges: caracterització 
- zones i equipaments urbans 
Orientació i desplaçament: 
- punts cardinals i adjectius corresponents 
- desplaçament 
- accions relacionades amb els mitjans de transport públics 
- equipatges 
- professions 
Serveis: 
- correus 
- telefonia 
- administració i els seus agents 
- banca 
Mitjans de locomoció 
- tipus de vehicles 
Medi ambient: 
- conceptes generals 
- catàstrofes mediambientals 
- fenòmens atmosfèrics 
- tractament de residus domèstics 
5.1.6. Cos, salut i higiene: 
- parts del cos i òrgans principals 
- activitats físiques 
- estats corporals determinats 
- estats d'ànim 

- activitats motrius, manuals i corporals 
- higiene i atenció corporal 
- cura de la roba 
- salut 
- malalties i simptomatologia 
- accidents i lesions 
- drogodependències i rehabilitació 
- assistència sanitària 
- personal sanitari 
- proves mèdiques 
- assegurançes mèdiques 
- medicaments 
- percepció dels sentits i moviments corporals 
- minusvalideses 
5.1.7. Formació 
- personal d'institucions educatives 
- sistema educatiu: etapes 
- centres educatius 
- assignatures 
- activitats acadèmiques 
- avaluacions, qualificacions i certificacions 
- titulacions 
5.1.8. Ciència i tecnologia 
- TIC 
- avanços tecnològics 
5.1.9. Relacions personals i socials 
- persones 
- activitats 
- qualificació 
5.1.10. política i societat 
- formes de govern 
- càrrecs polítics 
- esdeveniments històrics 
- classes socials 
- ajudes socials 
5.1.11. Institucions públiques 
- tipus d'institucions 
- sol·licituds i concessions 
- infraccions i penalitzacions 
5.1.12. Llengua i comunicació 

- aprenentage d’idiomes 
- llengües 
- metallenguatge 
- comunicació en entorns digital
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5.2 Aspectes morfològics i lexicosemàntics 
Significació: 
-famílies lèxiques (polisèmia, antonímia, sinonímia, homonímia, hiperonímia i hiponímia) 
- diferenciació del registre del sinònims parcials 
- associacions lèxiques 
- expressions idiomàtiques: proverbis i modismes 
Formació del lèxic: 
- transformació lexicosemàntica mitjançant partícules 
- derivació per sufixació/prefixació. 
- composició 
- abreviatures i acrònims. 
- onomatopeies i derivades 
- expressions comparatives. 
- préstecs i xenismes 
- cognats i paraules transparents 
 
6. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 
Gestió dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin dur a terme activitats de mediació amb certa flexibilitat 
(autoconsciència cultural, consciència sociolingüística, coneixements culturals generals i específics, observació, escolta, avaluació, 
posada en relació, adaptació i respecte). 
6.1 Coneixements 
La llengua com a sistema semiològic: existència de varietats en totes les llengües. 
Llengua i societat: legitimitat i estatus de les varietats segons el context. 
Comunicació verbal i no verbal: necessitat d'adaptar el propi repertori al context social i cultural. 
Evolució de les llengües: existència de préstecs lingüístics (situacions). 
Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: varietat de les situacions de multilingüisme i plurilingüisme: estatus de les 
llengües/varietats, diferència entre fronteres lingüístiques i polítiques. 
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: 

La cultura com a conjunt de pràctiques, representacions i valors compartits. 
Consciència que la cultura determina la visió del món dels seus membres. 

Diversitat cultural i social: consciència de les característiques del propi entorn cultural. 
Relacions interculturals: complexitat dels comportaments en contextos de diversitat cultural. 
Evolució de les cultures: homogeneïtzació cultural per mor de la globalització. 
Diversitat de les cultures: semblances i diferències entre les pròpies cultures i subcultures i les d'altri. 
Cultura, llengua i identitat: existència d'identitats bi/pluriculturals i bi/plurilingües. 
6.2 Actituds 
Atenció envers els aspectes formals del llenguatge / la cultura. 
Sensibilitat envers les varietats (locals, socials, generacionals...) d'una llengua / cultura. 
Interès envers el funcionament de les llengües/cultures, tant pròpies com alienes. 
Acceptació de la complexitat i l'abast de les diferències lingüístiques i culturals. 
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 involucrar-se en una comunicació plural, seguint les convencions i ritus adequats. 
Desig de parlar de les pròpies idees sobre certs fenòmens lingüístics. 
Reflexió crítica sobre el funcionament de les llengües i els seus components (sons, paraules, textos...). 
Voluntat de qüestionar-se, almenys provisionalment, la pròpia perspectiva cultural i els efectes que pot tenir sobre la percepció dels 
fenòmens. 
Confiança davant la complexitat/diversitat dels contextos i els interlocutors. 
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Assumpció de la pròpia identitat lingüística i cultural complexa. 
6.3 Habilitats 
Observació i anàlisi: Analitzar esquemes interpretatius. 
Identificació: 

Identificar referències culturals. 
Identificar variacions comunicatives motivades per diferències culturals. 
Identificar comportaments concrets vinculats a diferències culturals. 
Identificar prejudicis culturals. 

Comparació: Relacionar documents/fets de la pròpia cultura amb els de les altres. 
Parlar de les llengües i de les cultures: Construir explicacions adaptades a l'interlocutor sobre fets de la pròpia cultura o llengua. 
Aprofitament del coneixement lingüístic: 

Fer transferències interlingüístiques gramaticals (basades en regularitats gramaticals). 
Fer transferències interlingüísitiques pragmàtiques (entre convencions comunicatives d'una i altra llengua/varietat). 

Interacció: Tenir en compte el repertori dels interlocutors. 
 
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 B2 

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  
 
 
 
Nombre: 
Regular (-s/-es) 
- Plural regular i irregular del nom: leaf/leaves 
- Noms amb la mateixa  forma en singular i plural: fish / 
fish; sheep / sheep  
- Noms invariables: people, scissors, Police 
 
 
 
Diferents lexemes per a masculí i femení 
En vocabulari de parentiu (godmother, niece, nephew, 
step-brother, etc) 
En altres tipus de vocabulari actor/actress (o actor per 
designar els dos géneres) 
 

Formació: 

- amb prefixos que expressen oposició: de-,-dis; contra-
, ante-, non-, (non-fiction); posició: sub-, extra-, vice-, , 
circum-, (circumstance); anterioritat: pre-, ex-, 
(prehistory); grau (hyper-, super-, mini-, micro-, semi-, 
(supermarket; microskill,etc.) 
b) Pronoms personals  
- Unmarked “it”: What time is it? How far is it to the 
beach? What day is it today? It is a lovely day. 
- Pronoms personals seguits de pronoms universals o 
quantitatius: We all live on an island; They each took a 
sweet; You both need help, etc. 
 
 
 
 
 
c) Pronoms personals de complement: 
- me, him, us, them, etc. en funció d'OD i d'OI: Her 
daughter gave her a sticky kiss; His daughter kissed 

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: furniture; news; 
information (a piece of news, of information, of 
furniture...).  
I like French cheese. 
The French produce many delicious cheeses. 
I ate an extraordinary cheese from the Pyrenees. 
Nombre: 
- Plural regular i irregular del nom: life/lives; 
tooth/teeth;mouse/mice, etc  
- Noms amb la mateixa  forma en singular i plural: fish / 
fish; sheep / sheep  
- Noms invariables: people, scissors, Police 
-Noms singulars invariables acabats en –s: news; 
athletics, polítics, etc.  
-Noms quantitatius: two dozen eggs; 100 dollar bill, etc. 
-Pluralia tantum: arms; clothes, customs; thanks, etc. 
Diferents lexemes per a masculí i femení 
En vocabulari de parentiu (godmother, niece, nephew, 
step-brother, adoptive parents; foster parents; 
stepchildren, etc) 
En altres tipus de vocabulari: headmistress / 
headmaster (o headteacher) per designar els dos 
gèneres) 
Formació:- amb prefixos que expressen oposició: in-, 
de-,-dis; contra-, ante-,non (non-fiction); posició: sub-, 
trans-, extra-, vice-, ante-, circum-, (circumstance); 
anterioritat: pre-, pro-, ex-, (prehistory); grau (hyper-, 
super-, mini-, micro-, semi-, pseudo-, (supermarket; 
microskill,etc.) 

b) Pronoms personals  
- Unmarked “it”: What time is it? How far is it? What day 
is it today? 
- Pronoms personals seguits de pronoms universals o 
quantitatius: We all live on an island; They each took a 
sweet; You both need help, etc. 
- Per referir-se a la població en general: You can’t park 
here after 8.30 in the morning,etc. 
- Per parlar del govern o institucions públiques: They 
are putting VAT up again; They have cut over 200 jobs 
in local government, etc. 
Per parlar d’un desconegut: Someone left this for you 
but they didn’t leave their name ht
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him, etc. 
- Complement del subjecte: It was him. 
- Complement d’objecte: I saw them. 
- Ús anafòric dels pronoms personal i de complement 
de tercera persona: We have an excellent museum in 
our town. Would you like to visit it? 
 
 
 
d) Pronoms demostratius: 
- Per expressar referència temporal: This morning (of 
today); That morning (of a day some time ago), etc. 
- This i that a l’inici de converses telefòniques: Is that Mr 
Jones? This is Jack Morris; etc. 
 
 
 
 
2. L'existència 
a) Verbs:  
- There is/are (en present, passat simple, futur i present 
perfecte;futur simple) There has been an accident; there 
will be free presents for children,etc. 
- To be: (en present, passat simple, present i passat 
perfecte; futur simple). 
b) Articles: 
- Substantius comptables en plural: People love 
holidays; Children like ice-cream. 
- Ús anafòric de l’article definit: I love cheese, but the 
one I most enjoy is Camambert. 
-Unicitat: The Queen; the planets; the Mediterranean, 
the African elephant is hunted for its ivory, etc. 
 
c) Usos pronominals: 
- D'alguns determinants: quantificadors numerals 
ordinals (one), cardenals (twice a day)  i universals (all), 
demostratius i possessius forts (mine, hers) 
Quantificadors: 
- Indefinits: some, any, much, many, few, little, a few, a 
little,none (of); 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 
-El·lipsi del nom: Is this John's book? No, it´s Peter's 
-Postmodificació amb of: The wheels of the bus 
-Pre-modificació amb substantiu: Tower Bridge 
-Postmodificació amb –of i amb significat partitiu i 

c) Pronoms personals de complement: 
- me, him, us, them, etc. en funció d'OD i d'OI: Her 
daughter gave her a sticky kiss; His daughter kissed 
him, etc. 
- Complement de subjecte: It was him. 
- Complement d’objecte: I saw them. 
- Complement preposicional: We gave it to her; She left 
a card for us. 
-Ús anafòric i catafòric dels pronoms personals i de 
complement de tercera persona: We have an excellent 
museum in our town. Would you like to visit it?; She had 
felt sick all day so Jim decided to take her to the 
doctor’s 
d) Pronoms demostratius: 
- Per expressar referència temporal i situacional: This 
morning (of today); That morning (of a day some time 
ago); Have you seen this report? (the one I am thinking 
of); Have you seen that report (the one I read sometime 
ago).This is how you do it! 
- Ús anafòric i catafòric: You spell it like this ... A, B,; I 
wanted a dog when I was a child but in those days my 
parents couldn’t afford one; These languages are 
available at our school: French, German and Catalan. 
2. L'existència 
a) Verbs:  
- Amb modal verbs: There might have been an accident; 
There would have been a security check, etc. 
- To be: (en present, passat simple, present i passat 
perfecte; futur simple, futur condicional i futur perfecte). 
 
b) Articles: 
- Ús anafòric de l’article definit: I love cheese, but the 
one I most enjoy is Camambert. 
-Unicitat: The Queen; the planets; the Mediterranean, 
etc 
- Absència d’article definit davant sintagmes nominals 
amb sustantius incomptables i comptables: Mary  has 
blonde hair; there are red crayons in the drawer. 
c) Usos pronominals: 
- Quantificadors: 
- Indefinits: some, any, much, many, few, little, a few, a 
little, none (of);  more, most, etc. 
- Distributius: each 
- Partitius i de quantitat: each, every, enough. 
- Duals: either ... or. 
- 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; 
They didn’t enjoy themselves on this holiday; Did the 
children behave themselves?,etc. 
- Both: There are two youth hostels in the city. Both are 
described as dirty and very expensive. 
3. La pertinença ht
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apositiu: the part of the problem; Would you like a map 
of the city?; I don’t know the time of the next train, etc. 
- of + sustantiu per parlar de llocs i objectes:Would you 
like a map of the city?; I don’t know the time of the next 
train, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
 
 
 
4. La quantitat 
a) Quantificadors: 
- Numerals fraccionaris:  a quarter, a fifth, etc. 
- Quantitatius: a lot, some, any, (not) much, not 
many,too many, too much, none,enough, few, a few, all, 
most, etc. 
- De polaritat negativa: any, no, none. 
- Indefinits per formular peticions i suggeriments:Shall 
we have something to eat?; Everything is ready; Let’s 
do something (more) interesting; etc. 
- Indefinits com a subjecte: Something smells good; 
Someone’s waiting outside, etc. 
- Universals: everyone, everything 
- Diferències entre few/a few i little/a little 
5. La qualitat 
a) Adjectius: 
- L'ordre dels adjectius davant del nom. 
- D’ús lexicalitzat (Collocations) o associacions lèxiques 
comunes: a rainy day, a close friend, a light meal,etc. 
- Atributiu: daily paper, weekly magazine, main news, 
live broadcast, etc. 
- Predicatiu: all right, ill, well: In spite of her experience, 
she is well. 
- Modificació de l’adjectiu: The situation was so 
embarrassing; I don’t care how expensive it is; you are 
not tall enough to be a policeman; She looked rather 
unhappy; The new car is quite small, 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. 
 
 

- El·lipsi del sintagma nominal: Is this John's book? No, 
it´s Peter's. 
-En sintagma nominal postmodificat: The palace was 
the King of Denmark’s. 
- 0 genitive: The boys’ games; Socrates’ wife. 
- Amb noms amb flexió irregular: child’s; children’s. 
- Genitiu de mesura: A week’s holiday; Ten days’ 
absence. 
- Genitiu d’origen: The cities of Spain; the wines of 
France; the lakes of Canada, etc. 
- Pre-modificació amb substantiu: Tower Bridge, etc. 
-Postmodificació amb –of i amb significat partitiu i 
apositiu: the part of the problem; Would you like a map 
of the city?; I don’t know the time of the next train, etc. 
- of + sustantiu per parlar de llocs i objectes:Would you 
like a map of the city?; I don’t know the time of the next 
train, etc. 
- the table leg (the leg of the table); the bedroom 
ceiling; the college principal, etc. 
- Ús opcional del genitiu saxò o of + sustantiu: London’s 
Parks are very pleasant / The Parks of London are very 
pleasant; That needs the World Bank’s approval / That 
needs the approval of the World Bank, etc 
Possessius: 
Prenominals: Our house, your hands 
- Adjectius possessius: this is my house 
- Pronoms possessius: the laptop is hers 
- Belong to: Who does this belong to? 
- Postnominals i amb quantificador (a colleague of his;  
a few friends of theirs) 
Altres 
- Expressió de la possessió amb altres verbs: to own, 
to possess, hold, etc. 
4. La quantitat 
a) Quantificadors: 
- Numerals fraccionaris, percentatges i decimals: half, a 
quarter, five per cent; one point nine, etc. 
- Indefinits per formular peticions i suggeriments: Shall 
we have something to eat?; Everything is ready; Let’s 
do something more interesting; Can you find me 
something a bit more fashionable?, etc. 
- Indefinits com a subjecte: Something smells good; 
Someone’s waiting outside, etc. 
- Universals: everyone, everything 
- Col·lectius: a pack of cards 
- Partitius: a lump of sugar 
5. La qualitat 
a) Adjectius: 
- Ordre dels adjectius en descripcions: opinió, mesura, 
edat, forma, color, patró, origen i material.  
- D’ús lexicalitzat (Collocations) o associacions lèxiques 
comunes: the simple truth, a dull day, a complete 
disaster, etc. 
- Modificadors de l’adjectiu: so i such: It was such an 
embarrassing situation; The situation was so 
embarrassing. 
- El gerundi com a adjectiu: a working mother, this film 
is boring. 
- El participi passat com a adjectiu: I am bored, my pen ht
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Derivació: 
- nom/verb, adjectiu 
- Afixos comuns:  
-Prefixos:-im-impolite; -un-untidy;  -dis-dishonest; -ir-
irresponsible;  -il- illegal, etc.  
-Sufixos: -ing- interesting; -ful - helpful; -able-suitable; -
al- musical; -y- sunny; -ous- continuous; -ent- 
dependent; -ive- attractive, etc. 
b) Sintagmes preposicionals:  
- Adjectius +preposició: keen on, dependent on, famous 
for, qualified in/for, etc. 
- Sintagmes preposicionals comuns: on time, out of 
date, on top of; because of; in spite of; etc. I am sorry 
for his parents. 
-amb “like”: She looks like her father. 
- Funcions sintàctiques: 
Postmodificació del sintagma nominal: The people on 

the 
bus were singing. 
- Sintagma adverbial:The people were singing on the 
bus. 
- Complement d’un verb: I was looking at his awful 
paintings. 
 
 
c) Aposicions freqüents: 
- Restrictive apposition: Next week, minister Mike Sands 
will retire from parliament.   

 
d) Pronoms 
-Recíprocs: each other; one another 
- Possessius: ús emfàtic 
- Relatius: Defining; non defining. Ús obligat i opcional. 
e) Oracions subordinades relatives 
- Amb who/ which/ that/ whose/ where/ when 
- Which i that a les oracions subordinades de relatiu  
- Use of which after comma: Manchester lost a game 
which was fantastic Vs Manchester lost a game, which 
was fantastic 
- Oracions de relatiu reduïdes senzilles:The novel is 
about a man living alone on a desert island; it’s a novel 
based on a true story, etc. 
- Omissió del pronom relatiu amb i sense preposició 
final: this is the man I talked to, this is the man who I 
talked to 
 
 
 
 
 

is broken. 
Posició normal: 
-Ús atributiu: a daily paper; a weekly magazine; main 
news, etc. 
Contrast: 
-amb l’ús atributiu 
 My elder sister is a pilot; a live fish; an old friend; a nice 
little house, etc. 
-i l’ús predictiu 
 My sister is three years older than me;The fish was still 
alive; I have a friend who is very old; The house is quite 
small. 
-Darrere noms que expressen mesures: Ten years 
old(er); three metres high; two kilometres long; etc. 
-Seguits de preposició+nom/-ing. I’m interested in 
cookery; I’m interested in learning to cook; You don’t 
look happy to see me; Our boys are all very keen on 
(playing) football, etc. 
Derivació: 
Afixos comuns:  
-Prefixos:-im-impolite; -in-incomplete; -un-untidy;  -dis-
dishonest; -ir-irresponsible;  -il- illegal, -ir- irreplacable, 
etc.  
-Sufixos: -ing- interesting; -ful - helpful; -able-suitable; -
al- musical; -less- useless; -y- sunny; -ous- continuous; -
ent- dependent; -ive- attractive, etc. 
b) Sintagmes preposicionals:  
- Adjectius +preposició: keen on, dependent on, famous 
for, qualified in/for, etc. 
- Sintagmes preposicionals comuns: by chance, on 
time, out of date, on top of; because of; in spite of; 
Diana seems to be falling behind in her work; etc  
-amb “like”: She looks like her father. 
- Funcions sintàctiques: 
Postmodificació 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. 
- Verb+ (1 o 2) preposicions: Common multi-word verbs  
c) Aposicions freqüents: 
- Restrictive apposition: Next week, minister Mike Sands 
will retire from parliament.   

- Non-restrictive apposition: Sonia, that is to say, my 
best friend, has just been promoted. 
d) Pronoms 
-Recíprocs: each other; one another 
- Possessius: ús emfàtic 
 
e) Oracions subordinades relatives 
- Amb which / who / that / whose / whom/ where / when 
- Which i that a les oracions subordinades de relatiu 
- That’s the reason why 
- Frases de relatiu restrictives i no restrictives: some/ 
most/ none of whom, most of which 
- Use of which after comma: Manchester lost a game 
which was fantastic Vs Manchester lost a game, which 
was fantàstic 
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6. El grau 
a) Comparatius: 
- Regles de formació dels comparatius i les seves 
excepcions:  better; worse;  furthest (farthest). 
- Formes reduplicades i correlatives: the + comparatiu + 
the + comparatiu: the better educated people are, the 
more money they earn. 
-Modificació de l’adjectiu mitjançant: slightly more 
expensive than ...; a bit younger than me ...; by far the 
tallest in the class ...; among the wealthiest persons in 
the country. . , etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Superlatius: 
- Regles de formació dels superlatius i les seves 

excepcions:  best; worst;  the film I like the most is 
Titanic;  The animal I fear the most is the spider. 

 
 
 
 
 
 
c) Quantitatius: 
- Adjectius graduables i no-graduables: very/extremely 
cold; absolutely horrible, terribly sorry 
- Post-modificació amb enough. It’s not good enough 
- Quantificadors: too, as, so, enough, very, rather, really, 
quite, pretty, how, a little, a bit. 
 
 
 
d) Adverbi: 
- Adverbi com a modificador d’adjectiu: really, 
extremely, totally, completely, etc 
- Modificació de l’adverbi mitjançant: slightly less 
frequently; work a little faster; athletes have to  train a 
lot harder ...; I exercise far less often than my brothers 
... , etc. 
- Adverbis modificadors d’oracions: luckily, sadly, 
fortunately, unfortunately, etc 
- Comparatius dels adverbis: more quickly than... ; do 
you live further from school than me? I speak English as 
fluently as Maria - Modificació de l’adverbi mitjançant: 
slightly less frequently; work a little faster; athletes have 
to  train a lot harder...; I exercise far less often than my 
brothers... , etc. 
- Superlatiu dels adverbis: everyone in the race ran fast, 
but John ran the fastest of all 

- Omissió del pronom relatiu amb i sense preposició 
final: this is the man I talked to, this is the man who I 
talked to 
- Oracions de relatiu reduïdes com a complement del 
nom: a possibility to discuss; students needing a 
certificate of attendance; applicants called for an 
interview; customers tired of waiting, etc. 
- Oracions de relatiu reduïdes com a complement 
adverbial: Being overworked, I could not think clearly; 
soaked in wàter, I could hardly work 
6. El grau 
a) Comparatius: 
- Regles de formació dels comparatius i les seves 
excepcions:  better; worse;  furthest (farthest). 
- less expensive than; as expensive as, etc 
- Formes reduplicades i correlatives: the + comparatiu + 
the + comparatiu: the better educated people are, the 
more money they are likely to earn. 
- Grau comparatiu: intensificadors de comparació: much 
too; a lot more; much more; etc.  
- a bit; a little; less, etc + comparatiu. 
Formes regulars i irregulars.  
- Amb “like”: She looks like her father. 
- Amb (as) + ADJ + (as).My house is not quite as big as 
yours. 
- Amb (the) same (as). 
- Amb “different from”. 
- Ús del comparatiu contrastiu: more good than bad; for 
better or for worse; you should know better than that 
b) Superlatius: 
- Regles de formació dels superlatius i les seves 
excepcions:  the best; worst, furthest (farthest), least 
- Ús del superlatiu en oracions de relatiu: the film I like 

the most is Titanic; The play I enjoyed most was “The 
Doll’s House” 

- Expressió de la preferència amb les estructures de 
superlatiu: The animal I fear the most is the spider; the 
household chore that I enjoy (the) least is ironing. 
c) Quantitatius: 
- Adjectius graduables i no-graduables: very/extremely 
cold; absolutely horrible, terribly sorry 
- Post-modificació amb enough: It’s not good enough 
- much bigger than; much more dangerous than 
- Quantificadors: really, quite, pretty, rather, fairly, 
slightly, hardly, sort of/ kind of, utterly, etc  
- Adjectius no-graduables per emfatitzar: A tiny little 
house; a huge great mansion. 
d) Adverbi: 
- Adverbi com a modificador d’adjectiu: really, 
extremely, totally, completely, etc 
- Modificació de l’adverbi mitjançant: slightly less 
frequently; work a little faster; athletes have to  train a 
lot harder ...; I exercise far less often than my brothers 
... , etc. 
- Adverbis modificadors d’oracions: luckily, sadly, 
fortunately, unfortunately, etc 
- Comparatius dels adverbis: more quickly than... ; do 
you live further from school than me? I speak English as 
fluently as Maria - Modificació de l’adverbi mitjançant: 
slightly less frequently; work a little faster; athletes have 
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to  train a lot harder...;I exercise far less often than my 
brothers... , etc. 
- Superlatiu dels adverbis: everyone in the race ran fast, 
but John ran the fastest of all 

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:  outside, inside, above, below, far, 
etc  
- Adverbis de lloc i la seva posició: There’s water 
everywhere / all over the place 
- 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-east England. 
-They travelled in a south-easterly direction until they 
arrived at the coast.. 
-They moved as far away as  possible from their in-laws. 
- Preposicions: 
- Preposicions comunes 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. 
- Locucions habituals:  
- Diferències entre in/at: at school, at home, in bed, in 
hospital 
- Preguntes amb How far is it? It’s 2 km from here  
- Altres preguntes amb How + adjectiu / adverbi (how 
far, often, deep, long, wide, high...) 
 
 

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: 
upstairs, outside, inside, above, below, far, upstairs, 
around, here, to bed, on the outskirts, etc.underground 
- Adverbis de lloc i la seva posició: There’s water 
everywhere / all over the place 
- Comprendre les 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: 
-They travelled in a south-easterly direction until they 
arrived at the coast. 
-They moved as close as  possible to their children. 
 
- Preposicions: 
- Preposicions comunes de lloc: at, in, on, near, next to, 
by, beside, between, in front of, opposite,between, 
among, above,across, against, behind, around, above, 
below, etc. 
- Preposicions comuns d’origen: from, out of 
- Preposicions comuns de moviment: to, at, out, into, off, 
onto, across, along, over past, round, through,up, down 
- Locucions habituals:  
- Diferències entre in/at: at school, at home, in bed, in 
hospital 
- Preguntes amb How far is it? It’s 2 km from here  
- Altres preguntes amb How + adjectiu / adverbi (how, 
far, often, deep, long, wide, high...) 
- Locucions habituals: 
Cats don't usually walk backwards. 
After a whole bottle of wine, it is hard to walk in a 
straight line. 
I wonder how my driver's license got under here. 
Park your bike against the wall. 

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: Preposicions de 
temps  
- Preposicions temporals: 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 
 
2. Ubicació temporal relativa 
- Adverbis de temps: now , then, today, tomorrow , 
tonight,  yesterday,  last night, once, twice, etc 
- Oracions adverbials de temps i l’ordre dels adverbis 
dins de l’oració: She went to school yesterday 
- Locucions adverbials de temps: Yesterday evening; 

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: Preposicions de 
temps  
- Preposicions temporals: 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  

-Preposicions: within, by  
2. Ubicació temporal relativa 
- Adverbis de temps: now , then, today, tomorrow , 
tonight,  yesterday,  last night, once, twice, etc 
- Expressions temporals: ... as soon as possible; 
tomorrow at the latest, etc. 
- Oracions adverbials de temps i l’ordre dels adverbis ht
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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 / very 
often, usually, normally, sometimes, occasionally, 
seldom, rarely, 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 + NOUN / after + Sentence: she 
came after lunch; After she had lunch, she went back 
home 
- Simultaneïtat: as soon as; while, now  
 
 
 
 
b) Temps verbals 
Expressió del present: - present; present  progressive; 
present perfect; present perfect progressive 
Expressió del passat: past simple, past progressive; 
past perfect; past perfect progressive 
Expressió del futur: present progressive; going to + 
infinitiu; will + infinitiu; future perfect 
 
 
 
 
Ús del verbs auxiliars: 
- to be, to have, do/does/did, modals i semi-modals 
modals (can, may, must, could, should, might) 
 

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 i while: When I was a 
child; while I was reading my book, etc.   
-Oracions relatives temporals amb that: The time 
(optional) that we travelled to Peru  
4. Freqüència: 
- Adverbis i locucions de freqüència: always,often / very 
often, usually, normally, sometimes, occasionally, 
seldom, rarely, 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 ,  afterwards: she came after 
lunch; After she had lunch, she went back home; she 
had lunch and afterwards she went home;  
- Simultaneïtat: as soon as; while, meanwhile, in the 
meantime 
- Posició dels adverbis dins de l’oració 
- Verbs com take i last: How long did it take you? The 
concert lasted two and a half hours. 
- Sintagma nominal: My grandparents stayed in Italy all 
year around; they spent ages painting the bedroom. 
b) Temps verbals 
Expressió del present: - present; present  progressive; 
present perfect; present perfect progressive 
Expressió del passat: past simple, past progressive; 
past perfect; past perfect progressive 
Expressió del futur: present progressive; going to + 
infinitiu; will + infinitiu; future progressive; future perfect; 
future perfect progressive. 
-Altres : 

To be supposed to be +-ing per expressar accions en el 
futur: We’re supposed to be going away a few days next 
week 
Likely /unlikely to: Real Madrid are unlikely to win the 
cup this year. 
Ús del verbs auxiliars: 
- to be, to have, do/does/did, modals i semi-modals 
(can, may, must, could, should, might) 
- Auxiliars amb so i neither: so do I, neither can I 
- Replay questions per expressar interès o sorpresa: did 
you? 
- Per mostrar intensitat: I do know the answer ht
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- Question tags 
-Émfasi: You do say some funny things! 

IV. L'aspecte 
1. Puntual: - Passat simple: (I went to the station; he 
drank a beer) 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
(she eats pizza; he is making pizza), passat 
simple: (he made pizza; 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 telephone rang. 
 
 
 
3. Perfectiu- - Expressió de la perfectivitat amb passat 
simple: Last summer, I went to the beach every day.  
- Expressió de la perfectivitat amb el Present Perfect: 
I've been to Paris once; I fell down and I’ve broken my 
finger  
 
 
 
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. 
- He had been travelling around South America for 
months until he made a stop in Buenos Aires. 
5. Habitual 
- Hàbits en passat: used to, would. When I was a child I 
used to go to visit my grandmother in the village and 
she would always cook a chocolate cake for me. 
- Ús de be used to / get used to + -ing per parlar de 
noves situacions 
6. Iteratiu 
Keep on + -ing: She kept on working in that factory all 
her life. 

IV. L'aspecte 
1. Puntual: - Passat simple: (He learned several native 
American languages) 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
- Verbs en present (she seldom feels well; she is feeling 
quite unwell today). 
 - passat simple: (How did she feel?; She felt quite well 
yesterday). 
- 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: Are you still 
planning on going to New York in October? 

- Contrast passat progressiu i passat simple: I was 
walking in the park when I met Jeremy  
3. Perfectiu- Expressió de la perfectivitat amb past 
simple/past perfect: Jack left university because he 
(had) failed most of his exams. 
- Expressió de la perfectivitat amb el Present Perfect: 
I've been to Paris once; I fell down and I’ve broken my 
finger  
- Contrast entre els usos del passat simple, el present 
perfecte i el present perfect continuous  
- Contrast entre els usos del passat simple i el present 
perfecte 
4. Duratiu: 
Jack was exhausted after he had been running for three 
hours. 
-I called Jane after I’d finished marking the students’ 
essays. 
-By the time I arrive, you’ll be sleeping. 
5. Habitual 
- Hàbits en passat: used to, would. When I was a child I 
used to go to visit my grandmother in the village and 
she would always cook a chocolate cake for me. 
- Ús de be used to / get used to + -ing per parlar de 
noves situacions 
6. Iteratiu 
- Significat iteratiu:There are literally hundreds and 
thousands of blinking, beeping, and flashing lights. 

V. La modalitat 
1. Capacitat: - 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! 
- I was finally able to make the computer start. 
- Could/be able to per expressar habilitats generals en 
passat: I could cook quite well when I was a teenager; 
The sea was very rough, but I was able to reach the 
shore. 
- Amb verbs que es refereixen als sentits: I can smell 
burning; Can you remember her name?  
 

V. La modalitat 
1. Capacitat:  
- I was finally able to make the computer start. 
- Could per expressar habilitats generals i able to o 
manage to per expressar habiltats en un moment 
determinat en el passat i quan és incorrecte fer servir 
could: I could cook quite well when I was a teenager; 
The sea was very rough, but I was able to/managed to 
reach the shore. 
 
- Amb verbs que es refereixen als sentits: I can smell 
burning; Can you remember her name? I can hear 
someone crying, etc  ht

tp
://

w
w

w
.c

ai
b.

es
/e

bo
ib

fr
on

t/p
df

/c
a/

20
19

/6
6/

10
33

71
4



Núm. 66
16 de maig de 2019

Fascicle 102 - Sec. I. - Pàg. 20647

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

   

Anglès – Intermedi B2 

355 
 

2. Necessitat:  
- Expressió de la necessitat amb verb modal need to + 
infintiu: 
 I didn’t need to go to London as they changed the 
meeting to Madrid. 
 
 
 
 
3. Possibilitat i deducció:  
- Verbs: can/can’t /may/ may not / could /could not/ must 
/ might / might not. 
- When can we play tennis? 
- It can’t be John 
-He may be late  
-She may not pass all her exams 
-Jane’s late, she must be stuck in a traffic jam. 
-Jane’s very late, she might be staying the night in 
London 
 
 
 
 
 
 
 
4. Probabilitat:  
- Adverbis i locucions adverbials modals: possibly, it is 
possible that, probably, perhaps i els modals que 
normalment els acompanyen: We can’t possibly play 
tennis in this weather; it’s pouring down. Mick will 
probably be late on Friday; he’s seeing the doctor. 
 
 
 
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; 
Would you take a seat for a moment, please? 
- be thinking of ... –ing: 
 
6. Permís: 
- Expressió del permís amb verbs no modals: allow; let; 
permit (be allowed to/not allowed). 
7. Obligació: 
- Must (obligació personal o de gran auroritat): you must 
get to school on time. 
- Have to (obligació general): candidates have to fill in 
this form.  
- absència d’obligació: don’t have to 
- Have got to  
8. Suggeriments, oferiments, consells, avisos i 
crítiques: 
- Shall we go to the cinema? 

2. Necessitat:  
- Expressió de la necessitat amb verb modal need to + 
infintiu: 
 I didn’t need to go to London as they changed the 
meeting to Madrid. 
- Expressió de l'absència de necessitat:  didn’t need to; 
needn’t have: comparació:  I needn’t have taken a towel 
/ I didn’t need to take a towel, the gym provides them 
free of charge. 
- Expressió de la necessitat amb verbs no modals: it 
takes; it took me 3 hours to finish my homework. 
3. Possibilitat i deducció:  
- Verbs: can/can’t /may/ may not / could /could not/ must 
/ might / might not. 
- When can we play tennis? 
- It can’t be John 
-He may be late  
-She may not pass all her exams 
-Jane’s late, she must be stuck in a traffic jam. 
-Jane’s very late, she might be staying the night in 
London. 
-Situacions condicionals: If you had a Paypal account, 
you could buy it on the internet; Had you remembered 
to do your homework, you might have got better grades, 
etc. 
- Past modals: It must have been love, but it’s over now; 
The thieves  can’t have found the jewellery we hid under 
the bed!  
- Dubte:This phone might work in the US, but I’m not 
sure. 
- Cites futures amb professionals:The doctor  can see 
you on Friday morning. 
4. Probabilitat:  
- Per expressar certesa: The parcel will have arrived by 
now. Food prices could rise sharply in the near 
future.The underground will be very busy at this time. 
- Construccions alternatives als modals per parlar del 
futur:  
- likely/unlikely: he is likely to come; it is unlikely to rain. 
- bound to: he is bound to come. 
-Scientists may/might  well be mistaken in their views on 
global warming. 
5. Volició, intenció, preferència i desig: 
 - Expressió de la volició amb formes no modals: 
- I’d rather 
- I wish / if only (that) + V past simple / V past perfect + 
(SN) / (SAdv) i la seva oposició amb wish + would per 
expressar molèstia 
- be thinking of ... –ing 
Would those at the back clap their hands and those at 
the front ratle their jewellery? 
6. Permís: verb can/can't; May I ....?; verbs allow, let, 
permit 
 
7. Obligació:  
- Must (obligació personal o de gran auroritat): you must 
get to school on time. 
- Have to (obligació general): candidates have to fill in 
this form.  
- absència d’obligació: don’t have to 
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- 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! 
- Should we watch a DVD? 
- You look terrible! You ought to see a doctor! 
- It’s very late, I’d better go. 
- I don’t think we should buy a new car. 
- You should have phoned me! I waited hours for your 
call. 
 
 
 
9. Verbs en mode imperatiu: 
- Ús de la forma imperativa Let’s: Let’s go to the 
cinema; let’s have a pizza, etc. 
 
 
10. Prohibició: 
- No + nom o gerundi: No smoking; No photographs. No 
dogs.  
- Verb: mustn't 
- Amb don't+ infinitiu: Don't touch that dog! 
 
11. Verbs amb partícules:  
- Multiword verbs amb dues o tres partícules, 
separables o inseparables: phrasal and prepositional: 
bring children up/ bring up children; turn a job down/ 
turn down a job. 
 

- Have got to  
 
8. Suggeriments, oferiments, consells, avisos i 
crítiques: 
- Should we watch a DVD? 
- You look terrible! You ought to see a doctor! 
- Do you think I ought to wear a suit for the interview? 
- It’s very late, I’d better go. 
- I don’t think we should buy a new car. 
- You should have phoned me! I waited hours for your 
call. 
- Stop messing around with the computer! You had 
better look at the instruction manual. Maybe you 
shouldn’t have bought such a cheap machine! You 
ought to take it back to the shop and ask for your money 
back! 
 
9. Verbs en mode imperatiu: 
- Expressió de l’èmfasi: Do + verb: Do think about it. 
- Ús de la forma imperativa Let’s: Let’s go to the 
cinema; let’s have a pizza, etc. 
- Let’s not: Let’s not lose our tempers over this; Let’s not 
worry too much. 
10. Prohibició: 
- No + nom o gerundi: No smoking; No photographs. No 
dogs.  
- Verb: mustn't 
- Amb don't+ infinitiu: Don't touch that dog! 
- to not be allowed to 
11. Verbs amb partícules: 
- Multiword verbs amb dues o tres partícules, 
separables o inseparables: phrasal and prepositional: 
bring children up/ bring up children; turn a job down/ 
turn down a job. 
- Multiword verbs no separables per presència d’un 
pronom de complement: bring them up; turn it down. 

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

VI. El mode 
a) Adverbis i locucions adverbials: 
- De manera irregulars: well, fast,hard, straight,right, 
wrong. 
- Adverbis derivats amb -ly  
- De grau: very / not very, (not)too; a lot; a little: She 
works too hard. 
- Question words: How, When, Where? 
- Focals: only, too, just: I have just done it.  
- Ús adverbial d'adjectius: aim high; play dirty, etc 

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  
- Estructures: going to be done/ had been done  
- Estructures causatives: He’s having his car repaired 
- Passives amb transitius dobles: She was given flowers 
for her birthday. 

VIII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 

VIII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: ht
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- Stative and dynamic verbs:I think it is wrong to 
mistreat any living thing; He is thinking of asking for a 
transfer to London. 
-Paradigmes verbals 
-Gustos i preferències: like, love, hate, prefer + to 
infinitive 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, 
want, wish, learn, +to infinitiu. 
-Plans futurs: hope, promise,expect, offer, plan +to 
infinitiu. 
- Aspecte: appear, seem +to  infinitiu. 
- Altres significats I: can’t help, avoid, miss, give up, 
finish, keep, practise +-ing. 
- Altres significats II: can’t afford, ask + to infinitiu 
- Verb+OD (OI)+to infinitiu (OD/SV):Jane wants her son 
to find a better job; His boss asked him repeatedly to 
complete the report, I would prefer you to take me out 
for dinner than to buy me a present, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Estructura dels predicats no verbals: 
-Noun phrase 
-Adjectival phrase 
-Adverbial phrase 
-Prepositional phrase 
-Attributive versus predicative adjective  
-Verbs copulatius (ver+adjectiu): smells delicious; tastes 
good; feels depressed, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Oracions subordinades substantives 
- Frases relatives 
- Sintagma adjectival    
- Frases relatives senzilles i sintagma adjectival: The 
woman who was dancing in the street was happy 
- Sintagma adverbial: When you are curious, you 
always find interesting things to do 
- Sintagma nominal: Pepperoni is fine with me; My 
mother knows (that)I love the library; People believed 
(that) the world was flat. 

-El·lipsi i substitució: I’ve heard she’s become a 
vegetarian and I think I will too; I bet you find a job 
before I do. 
- Stative and dynamic verbs: I have been seeing Ben for 
three months now; we have great fun together. Your 
paella tastes great! ; We are just tasting the cakes now, 
we’ll give you our opinion in a second. 
-Paradigmes verbals 
-Idees i opinions: admit, consider,  imagine, suggest, 
recommend, look forward to, think of + -ing. 
-Estats o activitats mentals: agree, choose, decide, 
want, wish, learn, +to infinitiu. 
-Plans futurs: aim, arrange, prepare, refuse, threaten, 
hope, promise,expect, offer, plan +to infinitiu. 
- Aspecte: appear, seem +to  infinitiu. 
- Altres significats I: can’t help, avoid, miss,give up, 
finish, keep (on), practise, delay +-ing. 
- Altres significats II: can’t afford, ask + to infinitiu 
- Verb+(OD) (OI)+to infinitiu (OD/SV):Jane wants her 
son to find a better job; His boss asked him repeatedly 
to complete the report, I would prefer you to take me out 
for dinner than to buy me a present, etc. 
- Verb+OD+ to infinitiu: teach, tell, persuade, 
recommend, allow, advise + to infinitiu: I recommended 
Jack to visit the catacombs; Sue is teaching Sally to 
play the piano. 
-Verbs que regeixen –ing o +to infinitiu amb canvi de 
significat: begin,start, stop,continue, intend, remember, 
forget + to infinitive o –ing: Have you stopped playing 
now? No, we just stopped to take a rest; we still have to 
rehearse another three songs! 
- Let and make: My boss lets me work from home one 

day a week; Our manager was made to fire three 
people last month,etc. 

b) Estructura dels predicats no verbals: 
-Noun phrase 
-Adjectival phrase 
-Adverbial phrase 
-Prepositional phrase 
-Attributive versus predicative adjective 
I en particular: 
-End-state secondary predicates: Steve returned my 
bicycle as good as new; The computer arrived broken, 
The boy delivered the package wet, etc. 
- Sustained states: We kept them quiet; She kept the 
children busy, etc. 
States during use: You need to pick tomates green; I 
only eat carrots raw, etc. 
-Preferred states: I like my coffee hot; I prefer popcorn 
with butter, etc. 
- Beginning states: I started this project quite 
enthusiastic; We began friends. 
-Resulting states: She painted the lounge red; He drank 
himself silly. 
-Verbs copulatius (verb+adjectiu): smells delicious; 
tastes good; feels depressed, sounds interesting, looks 
exhausted, etc. 
c) Oracions subordinades substantives 
- Amb what, who, how: I don’t know how he did it 
- Frases relatives 
- Sintagma adjectival    
- Sintagma adverbial amb –ever: I walk wherever the 
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d) Estil Indirecte: 
- Reported questions- “Are you going to buy that book?” 
he asked. He asked if I was going to buy the book. 
- Reported orders / requests /advice: The doctor told / 
me to stay in bed / us not to drink alcohol. The 
policeman asked them / to report the theft / to sign a 
statement. 
- Reporting orders / requests / advice: Dad warned me 
to be careful as there was a lot of ice on the roads; I 
asked the children to tidy their rooms; The doctor told 
him to stop working so hard, etc.   
- Reporting questions: He’d like to know if he can buy a 
ticket to London. 
- Amb sèrie “wh-“: Do you know where she lives? They 
asked us when the article would appear in the 
newspaper; They wanted to know where the information 
desk was, etc. 
-Contrast entre tell i say: Your representative said (that) 
no payment would be taken. We told you we couldn’t 
see you that evening 

path is clear 
- Sintagma nominal: Pepperoni is fine with me; My 
mother knows (that)I love the library; People believed 
(that) the world was flat. 
 
d) Estil Indirecte: 
- Reported questions- “Are you going to buy that book?” 
he asked. He asked if I was going to buy the book. 
- Reported orders / requests /advice: The doctor told / 
me to stay in bed / us not to drink alcohol. The 
policeman asked them / to report the theft / to sign a 
statement. 
- Reporting orders / requests / advice: Dad warned me 
to be careful as there was a lot of ice on the roads; I 
asked the children to tidy their rooms; The doctor told 
him to stop working so hard, etc.   
- Reporting questions: He’d like to know if he can buy a 
ticket to London. 
- Amb sèrie “wh-“: Do you know where she lives? They 
asked us when the article would appear in the 
newspaper; They wanted to know where the information 
desk was, etc. 
- Reporting verbs:  
Patterns: 
Verb+that clause: add, admit, announce,say, etc. claim, 
complain, insist, reply, respond, etc. 
Verb+infinitive+to+someone : tell, warn  
Verb+infinitive+to: agree, claim, offer, refuse 
Verb+infinitive+to+someone: advise, ask, beg, 
encourage, invite, tell, etc. 
Verb+-ing: admit, advise, consider, regret, suggest. 
Verb+-ing+preposition: admit to, apologise for, complain 
about, insist on, thank someone for. 
- The doctor suggested (that) I should get some 
exercise.The programme makers apologised for 
upsetting a lot of people. 

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 
- Oracions negatives amb not, 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- questions  
- Question tags: It’s hot today, isn’t it?; open the window, 
will you? 
- Question tags: It’s hot today, isn’t it?; open the window, 
will / can you?; Make a nice cup of tea, will/ would you?; 
Don't look at me like that, will you?; I am great, aren’t I?; 
I'm talking to the walls, aren't I?; Let's go out for a walk, 
shall we? 
- Wh- qüestions (object qüestions); aux. questions; 

IX. L'afirmació, la negació, la interrogació i 
l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- Not (amb verbs auxiliars); No + nouns; Non + 
adjectives 
- Ordre invariable dels elements (SVO) 
- Oracions negatives amb not 
- Activadors negatius: no money, no people  
- Oracions negatives amb no, never, nothing i la 
utilització del verb en afirmatiu en aquest tipus 
d'oracions  
- Ús de l’auxiliar do en oracions negatives. 
2. L’oració interrogativa: 
- Ordre de l’oració interrogativa en el verb to be 
- Ús de l’auxiliar do en oracions interrogatives 
Wh- questions  
- Question tags: It’s hot today, isn’t it?; open the window, 
will / can you?; Make a nice cup of tea, will/ would you?; 
Don't look at me like that, will you?; I am great, aren’t I?; 
I'm talking to the walls, aren't I?; Let's go out for a walk, 
shall we? 
- Wh- qüestions (aux. questions); Who do you love? 
- Wh- qüestions (subject qüestions): Who loves you?; 
what happened?; How many people knew that? 
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What is this for? 
- Wh- qüestions (object qüestions): Who loves you?; 
what happened?; How many people knew that? 
 
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! 

- Les interrogatives indirectes: Can you tell me how 
much these shoes cost? 
3. L’oració exclamativa:  
- Amb 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! 
- Amb estructura exclamativa: Fantastic, I passed the 
test!; Wow, that was an exciting film!; What a clever 
child; How beautiful are these babies!  
- Amb estructura interrogativa: How dare you!; Isn’t it 
awful! 
- Ús d’interjeccions: wow, gosh, oh my God! 

X. Relacions lògiques 
1. Conjunció:  
- Coordinació amb: in addition to, as well, also,etc. 
 
2. Disjunció:  
- Coordinació disjuntiva amb or; either .. or 
3. Contrast i oposició  
- Coordinació adversativa amb but / however / although, 
in spite of  
 
 
 
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 (of) 
- Due to: The Flight was delayed due to bad weather 
-As a result  
 
 
6. Finalitat: 
- Subordinació final amb (in order) to + infinitiu (infinitive 
of purpose): I did it to help you  
 
 
 
 
 
7. Condició:  
- Conditionals Type 0, 1, 2 + 3 
- (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.  
- (If + past simple, would –conditional simple): If it 
rained, I would take an umbrella 

X. Relacions lògiques 
1. Conjunció:  
- Coordinació amb and, too, also  
- Besides, Moreover, Furthermore, in addition to, as 
well, also, on top of that  
2. Disjunció:  
- Coordinació disjuntiva amb or; either .. or;  
3. Contrast i oposició  
- Coordinació adversativa amb but / however / although  
- Coordinació adversativa amb even though, in spite of / 
despite + ing / noun; having said that; despite the fact 
that 
- Only, except, on the other hand 
- Whereas, nevertheless   
4. Comparació: construccions comparatives: 
- Quantitatives amb as/not so Adj. as; 
- Qualitatives amb like (like my brother) 
- The same as  
- Diferències entre as i like 
- Estructura The more ...., the more... 
5. Causa:  
- Subordinació causal amb because (of) 
- Due to: The flight was delayed due to bad weather 
- Introducció a les formes that/this is why / that’s the 
reason why, as, as a result of, so (that), so + ADJ/ADV + 
as + SN +(SV) 
- Since: Since it’s so late we’ll have to finish our meeting 
now. 
6. Finalitat: 
- Subordinació final amb to + infinitiu (infinitive of 
purpose) 
- Diferència entre subordinació final to + infinitiu i 
l’expressió del propòsit amb for + ing: This tool is for 
gardening. 
- So that + SN + SV + SN. He took care of it so that she 
could leave; We had lunch early so that Susan could get 
to work on time 
- So as to / in order to: I did it  in order/ so as to help you 
 
7. Condició:  
Conditionals Type 0, 1, 2 and 3 
- (If / unless + present, -present/future/imperative): if it 
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- (If + past perfect, future conditional perfect): If he had 
stolen the money he wouldn’t have kept it in his desk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Connectors parentètics: 
- De continuïtat: Also  
- D'exemplificació: For example 
- De conseqüència: So 
- D'oposició: However  

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.  
- (If + past simple, would –conditional simple): If it 
rained, I would take an umbrella; 
- (If / unless + past perfect, would have- conditional 
perfect): if it had rained, I would have taken an 
umbrella 

- (If + past perfect, future conditional perfect): If he had 
stolen the money he wouldn’t have kept it in his desk. 
- Ús dels verbs modals per expressar penediment: I 
could have got a better job if I had stayed at university; 
We might not have had the accident if the weather had 
been better. 
- Expressions alternatives a “If”: Imagine you lived in 
the countryside, would you feel safer? Say you could 
live anywhere in the world, wher would you choose? 
- Ús del subjuntiu en llenguatge formal: If I were you, I 
would seek medical advice. 
- Inversió amb “Had”: Had I known you were going to 
be so angry, I would never have borrowed your car. 

8. Connectors parentètics: 
- De continuïtat: Also  
- D'exemplificació: For example 
- De conseqüència: So, as a result, with the result that 
- D'oposició: However, nevertheless, nonetheless  
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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, italics, bold letters, underlined, parenthesis, 
asterisk, highlighted  
 
Representació gràfica de les vocals: 
- Correcció en l’escriptura dels grups vocalics en el lèxic 
corresponent al nivell:  

Representació gràfica de les consonants: 

 - Correcció en l’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 síl·labes.  
- Abreviatures del lèxic habitual  
- Producció ortogràficament correcta dels homofons 
segons context 
- Escriptura correcta dels noms propis (figures 
históriques o d’especial rellevància en el món 
anglosaxó) i geogràfics (Sawyer, Shakespeare, 
Thatcher, Reykjavík, the Netherlands, Leicester, etc.)  
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 només en enumeracions 
- Ús dels parèntesis en incisos 
- Punts suspensius en enumeracions o frases 
inacabades 
 

En aquest nivell, les incorreccions ortogràfiques 
haurien de ser pràcticament inexistents. 

En aquest nivell no hi ha pràcticament res de nou a 
efectes de comprensió dels continguts 
ototipogràfics ja que han estat tractats als nivells 
anteriors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres fenòmens ortogràfics: 

- Reconeixement de les formes no estàndard més 
habituals 

- Reconeixement de les abreviatures i acrònims més 
habituals (a.s.a.p, UN, NATO, WHO, RSPCA, etc.) 
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COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Vocalisme: 
- Producció correcta de les vocals curtes  
 
- En paraules monosíl·labes amb síl·laba tancada (una 
sola vocal i acabades en consonant que no sigui “r”). 
 
- En paraules amb més de una síl·laba quan la vocal 
tònica es trobi 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 [ ]: fish, big, difficult; <o> amb [ ] 
o exepcionalment amb [ ]: hot, doctor; mom, come, 
mother; <u> amb [ ] o exepcionalment amb [ ]: up, cup, 
uncle; put, putting 
 
- Desaparició dels fonemes [ ] / [ ] en posició postònica 
en paraules esdrúixoles i també al final de paraula. 
(p.ex. medicine, family, emperor, interesting, information, 
vegetable, restaurant)  
 
 
- Pronunciació correcta de les paraules amb presència 
dels grups <ie> i  <ei>: field, die, experience, friend, 
being, neighbour, height 
 
- Producció correcta dels diferents al·lòfons 
corresponents a la lletra <y>: young, easy, symptoms, 
my, tyre, psycho 
 
- Producció del fonema [ ] 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 [a ] i excepcionalment [ ] amb 
la combinació <ou> / <ow>: [a ] - about, around, shout, 
how, clown; [ ] - soul, shoulder, tow. Casos 
excepcionals: row, bow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocalisme: 
- Percepció dels fonemes vocàlics breus i llargs 
 
- Reconeixement del diftong i desaparició del so /r/ que 
apareix en els grups de síl·laba oberta seguida de <r> + 
vocal: <ar>+vocal - [e ] (Sarah, care); <er> + vocal - 
[ ] (here, hero); <ire> - [a ] (require, fire); <ore> -  [ ] 
(more, core); <ure> - [u ] (sure, cure, tourist, plural). 
 
- Reconeixement de les situacions ortogràfiques que 
relacionen les vocals amb el seu nom alfabètic: <a>- [ 
e ], <e> - [i ], <i> - [a ], <o>- [ ], <u> - [ju] o [u:]  
 
- Paraules agudes acabades en vocal (excepte la <a>): 
(p.ex. he, sky, go) 
 
- 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, sobretot 
s’han de prendre en consideració el següents grups més 
habituals: <a>-  [e ]: <ai>, <ei> - Spain, rain, weight; <e> 
- [i ]: <ea>, <ee> – clean, sheep; <i> - [a ]: <io> – lion; 
<o> - [ ]: <oa>,  – boat, road; El grup <ou> pot ésser 
també < > -soul, shoulder-, però molt més habitual 
[a ]- about, around, sound  
 
- Reconeixement del fonema schwa [ ] (o 
esporàdicament [ ]) 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 (philosophy / philosophic), -
sure (pleasure), -ture (literature), -ward (backwards)  
 
- Reconeixement del fonema schwa (o esporàdicament 
[ ]) en molts prefixos de la llengua anglesa, sobretot 
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)  ht
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Consonantisme: 
- Pronunciació correcta dels sons consonàntics en 
anglès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonació:  
- Realització  correcta del canvi accentual en certes 
paraules d’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, 
 
Discurs encadenat: 
- En aquest nivell el discurs ha de ser comprensible i 
suficientment fluid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accent i ritme 
 
- Producció correcta de les formes fortes (noms, verbs, 
adjectius i adverbis) i dèbils (verbs auxiliars, articles i 
preposicions) dins del discurs encadenat. 
- Produir les paraules unides (linking words) quan calgui 
per tal que el discurs sigui fluid.  
- Expressió correcta de les contraccions 

 
- Reconeixement dels al·lòfons vocàlics més comuns per 
a identificar les varietats RP i General American: 
 
- Pronunciació / / en lloc de RP English / / per a la 
lletra ”o” en la varietat de American English: I’ve got, 
shot 
 
- Alternança dels sons  [ ] (RP) i [æ] (Ame) en el grup 
<an> (p.ex. dance, can’t)  
 
- Reconeixement de la forma no estàndard “ain’t” en 
question tags  en el discurs casual. 
Consonantisme: 
- 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 
 
- Fonemes consonàntics i els seus 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 - [‘w t ] Vs 
[‘w r r] 
 
Entonació:  
- Reconeixement de les entonacions més bàsiques 
segons les intencions del parlant (exclamació, 
interrogació, afirmació, ironía) 
 
 
 
 
 
 
Discurs encadenat: 

- Reconèixer l’existència del pronom en funció d’objecte 
darrere les formes verbals o dels grups preposicionals 
quan existeix reducció i assimilació de qualcun dels 
seves constituents: tell (h)im, tell (t)hem, I’m tired 
of’(h)er. 
 
- Assimilació de la mateixa consonant: dangerous 
cyclist, biggest dog, used to, furthest trip 
 
Accent i ritme ht
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Entonació 
- Distincció de l’entonació afirmativa, interrogativa i 
negativa seguint els patrons d’entonació més usuals en 
anglès 

- Capacitat de reconèixer els diferents segments 
significatius dins la frase per tal de poder identificar-los 
de manera individual i conjunta (v.g. My father – is sitting 
– on the sofa – next to the door),  
 
- Reconeixement de l’asserció emfàtica de la forma forta 
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. 
 
Entonació 
- Reconeixement de l’entonació exclamativa : What a 
night that was! 
 
- Reconeixement de l’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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