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arguments rellevants cal consignar-hi segons com es 
desenvolupi el discurs. 
f) Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes 
principals, la informació específica rellevant i els 
diferents punts de vista de notícies, articles sobre temes 
d'interès general, entrevistes o documentals que 
contenguin opinions, arguments i anàlisis. 
g) Traduir fragments rellevants pel que fa a activitats del 
propi interès en els àmbits personal, acadèmic o 
professional, de textos escrits com ara correspondència 
formal, informes, articles o assajos. 

 
II. COMPETÈNCIES I CONTINGUTS 
 
1. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 
Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producció i a la coproducció de textos orals i escrits dels aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: 
1. Continguts socioculturals 
1.1 Llenguatge no verbal 
- cinèsica, mímica, proxèmica i parallenguatge 
- gestualitat implícita 
- parallenguatge (to i modulació de la veu, silencis, signes d’afecte, sons extralingüístics, etc.) 
1.2 Vida quotidiana i les seves condicions 
Relacions personals i convencions socials 
- l’estructura social en tota la seva complexitat 
- normes de cortesia segons el context. 
- les relacions entre gèneres: estereotips i transgressions 
- les relacions amb les autoritats i l’administració en general: formalismes 
- les jerarquies 
- cerimònies i celebracions: etiqueta 
- els temes tabú 
Valors, creences i actituds 
- festivitats i tradicions importants o d’àmbit general: vigència, abast, origen, etc. 
- rituals, símbols i detalls més rellevants de les tradicions 
- valors, creences i actituds transgressors: abast i tolerància 
- el sentit de l'humor: referents i característiques.  acudits molt coneguts i d'àmbit general 
- minories religioses, ètniques, etc.: relacions amb els grups majoritaris/preeminents 
- rituals religiosos 
- supersticions, prejudicis i tabús 
- encaix social de col·lectius determinats (dones, lgtb, immigrants, etc.) 
Menjars i àpats 
- horaris i hàbits d'àpats segons les estacions i regions 
- tipus d'establiments de restauració segons el tipus de menjar, ubicació (centre, zones turístiques, etc.) 
- comportament durant els àpats de feina, familiars, tradicionals o festius 
- vigència de la cuina tradicional/internacional 
Consum 
- pagament: modes, condicions, facilitats i drets del consumidor 
- publicitat: mitjans utilitzats, presència, enganys i estereotips 
- queixes, reclamacions: procediments 
Entorn laboral 
- condicions  laborals: drets i condicions contractuals habituals 
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Habitatge 
- entorn urbà: característiques generals de ciutats i pobles 
- ubicació dels habitatges: connotacions 
Salut i assistència social 
- estat del benestar i assistència social (seguretat social, pensions, atenció a persones desocupades) i estatus dels treballadors 
estrangers 
- institucions d'assistència social, de defensa del consumidor 
- ONG rellevants 
- prevalència de la medicina tradicional i alternativa 
- accés als medicaments 
1.3 Educació 
- característiques generals del sistema universitari 
- sortides professionals associades al tipus d'estudis 
- formació durant tota la vida: presencial, a distància 
- formació a l'empresa / organització, pràctiques, etc. 
- beques i ajuts 
1.4. Lleure i cultura 
- festivitats i cerimònies  tradicionals més rellevants 
- referents culturals i artístics significatius (literatura, música, cinema, arts escèniques, etc.): artistes, autors i obres més coneguts 
- música, teatre i dansa popular i tradicional 
- formes d’oci tradicionals i contemporànies 
- els esports: esportistes i equips de rellevància internacional i comportaments socials que envolten l’esport (rivalitats, assistència de 
públic, comentaris, etc.) 
- l’oci passiu: la televisió (programes més populars) 
- patrimoni cultural i natural 
- museus i llocs d’interès cultural 
- viatges i turisme: destinacions freqüents i hàbits 
1.5 Geografia 
- territoris i àmbits més importants en què es parla la llengua: relacions 
- ciutats i llocs més significatius: connotacions que s’hi associen 
- presència i integració d’altres cultures (veïnes, estrangeres, de minories, etc.) 
1.6. Medi ambient 
- la consciència ecològica general de la població 
- hàbits de consum responsable i de gestió de residus 
1.7. Participació ciutadana 
- sistema polític i administratiu 
- mecanismes de participació ciutadana 
- consensos i tensions polítiques i qüestions polèmiques d’abast general 
1.8 Mitjans de comunicació 
- premsa escrita (en paper i digital): capçaleres de referència i les seves tendències sociopolítiques; premsa especialitzada 
- 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: selecció segons context (formal, informal i familiar), àmbit (públic, privat) i canal (oral, escrit, electrònic...) 
- formes de tractament: connotacions d'un canvi de tractament (confiança, respecte, distància, etc.) 
- fórmules de cortesia pròpies de contextos formals 
- convencions per evitar el llenguatge sexista 
- expressions de distanciament, atenuació de l'emissor, modèstia 
- fórmules per donar el condol 

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. 20768

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

   

ANNEX VI: Currículum EOI Illes Balears - Nivell Avançat C1  

476 
 

- convencions de la correspondència formal 
2.2 Referents 
- frases fetes i refranys d'àmbit general 
- doble sentit i connotacions d'expressions freqüents i metàfores habituals 
- valor d'expressions que poden resultar ofensives o despectives segons context i interlocutors 
- girs que poden resultar còmics 
- expressions al·lusives a personatges, esdeveniments, llocs, institucions, etc. 
2.3 Registre 
- distinció del llenguatge oral i l'escrit 
- distinció, selecció i manteniment del registre: formal, informal, familiar o íntim, segons la situació, els interlocutors i el canal 
- implicacions dels canvis de registre: interpretació i reacció 
- expressions col·loquials i d'argot molt freqüents 
- varietats de la llengua estàndard: trets característics 
2.4 Varietats 
- estàndards pluricèntrics o estàndards regionals 
- varietats diatòpiques més importants: característiques bàsiques i connotacions 
- variació diastràtica: identificació d’elements rellevants d’argots contemporanis 
2.5 Contacte de llengües 
- minories lingüístiques: estatus, situació, drets lingüístics, etc. 
- contacte de llengües: situacions de bilingüisme, influències, etc. 
 
2. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS 

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

Selecció i aplicació eficaç de les estratègies més 
adequades en cada cas per a la comprensió de la 
intenció, el sentit general, les idees principals, la 
informació important, els aspectes i detalls rellevants i 
les opinions i actituds dels parlants, tant implícites com 
explícites. 
Estratègies d'identificació: 
Habilitat a l'hora d'usar pistes contextuals, gramaticals i 
lèxiques per inferir actituds, estats d'ànim i intencions i 
anticipar-se al desenvolupament del discurs. 

Selecció i aplicació eficaç de les estratègies més 
adequades per comprendre el que es pretén o es 
requereix en cada cas, i utilització de les claus 
contextuals, discursives, gramaticals, lèxiques i 
ortotipogràfiques amb la finalitat d’inferir l’actitud, la 
predisposició mental i les intencions de l’autor. 
Estratègies d'identificació: 
Habilitat a l'hora d'usar pistes contextuals, gramaticals i 
lèxiques per inferir actituds, estats d'ànim i intencions i 
anticipar-se al desenvolupament del discurs. 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 

Domini de les estratègies discursives i de compensació 
que permetin expressar el que es vol dir adequant amb 
eficàcia el discurs a cada situació comunicativa, i que 
facin imperceptibles les dificultats ocasionals. 
Estratègies de planificació: 
Adopció conscient de les convencions pròpies del tipus 
textual (estructura, nivell de formalitat, convencions, 
etc.) en la preparació d'una intervenció formal. 
Estratègies de compensació: 
Explotació creativa del repertori de vocabulari per usar 
circumloquis de manera efectiva en gairebé qualsevol 
situació. 
Estratègies de reparació: 
Retrocés i reformulació davant una dificultat sense 
interrupció completa del discurs. 

Aplicació flexible i eficaç de les estratègies més 
adequades en cada cas per elaborar una gamma àmplia 
de textos escrits complexos ajustats al seu context 
específic, planificant el missatge i els mitjans en funció 
de l’efecte sobre el receptor. 
Estratègies de planificació: 
Adopció conscient de les convencions pròpies del tipus 
textual (estructura, nivell de formalitat, convencions, etc.) 
en la preparació d'un text formal. 
Estratègies de compensació: 
Explotació creativa del repertori de vocabulari per usar 
circumloquis de manera efectiva en gairebé qualsevol 
situació. 
Estratègies de reparació: 
Autocorrecció efectiva. 
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Autocorrecció efectiva. 
Estratègies d'interacció: presa de la paraula: 
- Selecció d'expressions adequades d'un repertori de 
funcions discursives per introduir remarques, prendre la 
paraula, guanyar temps mentre es pensa. 
Estratègies d'interacció: cooperació: 
- Relació de les pròpies contribucions amb les dels 
interlocutors. 
Estratègies d'interacció: demanda d'aclariments: 
Demanda d'explicacions o aclariments per assegurar la 
comprensió d'idees abstractes complexes en contextos 
professionals o acadèmics, cara a cara o en línia. 

Estratègies d'interacció: cooperació: 
- Relació de les pròpies contribucions amb les dels 
interlocutors. 
Estratègies d'interacció: demanda d'aclariments: 
Demanda d'explicacions o aclariments per assegurar la 
comprensió d'idees abstractes complexes en contextos 
professionals o acadèmics. 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

Lligam amb coneixements previs: 
- Formulació espontània de preguntes per encoratjar els oients/interlocutors a activar coneixements previs sobre 
una qüestió abstracta i establir-hi lligams amb el que es dirà a continuació. 
Adaptació del llenguatge: 
-Explicació de terminologia tècnica o conceptes difícils per comunicar-se sobre temes del propi camp 
d'especialització amb qui no n'és expert. 
-Adaptació del llenguatge (sintaxi, espressions idiomàtiques, argot) per fer fer-se entendre a qui no hi està 
familiaritzats. 
-Paràfrasi i interpretació amb llenguatge no tècnic de textos tècnics complexos per a receptors no especialistes. 
- Canvi de gènere i registre per fer més accessible la informació d'un text escrit complex. 
Desglossament d'informació: 
- Categorització, remarca i connexió dels punts principals  d'una qüestió complexa. 
- Repetició de diverses maneres dels aspectes clau d'una qüestió complexa. 
Amplificació: 
- Explicitació i especificació dels aspectes més difícils per fer més accessible el contingut complex i problemàtic. 
- Redundància, explicació o modificació de l'estil o el registre per fer accessibles als receptors els punts principals 
d'un text complex. 
Optimització del text: 
- Reorganització d'un text font complex per centrar l'atenció en els punts rellevants per als interlocutors. 

 
3. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 
Comprensió i acompliment de les funcions comunicatives o actes de parla següents, mitjançant els exponents de les funcions 
esmentades més adequats per a cada context comunicatiu específic, tant a través d’actes de parla directes com indirectes, en una 
varietat àmplia de registres (familiar, informal, neutre, formal):  
3.1 Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres): 
- acceptar i declinar una invitació 
- agrair 
- atreure l’atenció 
- compadir-se; expressar condol 
- consolar; tranquil·litzar 
- donar la benvinguda 
- saludar; acomiadar-se 

- felicitar 
- fer compliments 
- interessar-se per algú o alguna cosa 
- convidar 
- demanar disculpes 
- presentar-se i presentar algú 
- refusar 

3.2 Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura): 
- afirmar 
- anunciar; informar 
- assentir 

- atribuir 
- classificar 
- confirmar la veracitat d’un fet 
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- conjecturar 
- corroborar 
- descriure 
- desmentir 
- dissentir, expressar acord i desacord 

- expressar desconeixement, dubte, escepticisme, una opinió 
- formular hipòtesis, predir, suposar 
- identificar i identificar-se 
- objectar, rebatre, replicar 
- rectificar 

3.3 Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades): 
- acusar; retreure 
- defensar, exculpar 
- expressar admiració, afecte, alegria o felicitat, alleujament, 
ansietat i preocupació, estima o simpatia, aprovació i 
desaprovació, penediment, confiança i desconfiança, decepció, 

desinterès i interès, menyspreu, disgust, dolor, dubte, 
escepticisme, esperança i desesperança, estimació, insatisfacció, 
orgull, preferència, ressentiment, resignació, satisfacció, sorpresa 
i estranyesa, temor, tristesa, vergonya 
- lamentar 

3.4 Actes directius (que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte 
verbal com una acció d’una altra índole): 
- aconsellar; advertir, alertar;  prevenir algú en contra d’alguna 
cosa o d’algú, recomanar 
- animar, desanimar, persuadir, dissuadir 
- autoritzar, donar permís, denegar, negar permís a algú;  prohibir; 
restringir 
- donar instruccions 
- demanar; pregar; sol·licitar; suplicar 

- desestimar 
- dispensar o eximir algú de fer alguna cosa 
- exigir; reclamar; ordenar 
- demanar alguna cosa, ajuda, confirmació, consell, informació, 
instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa 
- proposar; suggerir 
- recordar alguna cosa a algú 

3.5 Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió):  
- accedir; consentir 
- admetre 
- expressar la intenció o voluntat de fer alguna cosa 
- convidar; oferir alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna 
cosa 

- prometre; jurar 
- retractar-se 
- negar-se a fer alguna cosa 

 
4. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 
Coneixement, comprensió i construcció de models contextuals i patrons textuals complexos propis de la llengua escrita i de la 
llengua oral monològica i dialògica, en diverses varietats de la llengua i segons el context específic, fins i tot especialitzat:  
4.1 Adequació del text al context comunicatiu: 
- tipus i format de text 
- varietat de llengua, registre i estil 
- tema 
4.2 Coherència textual: el text com a unitat global de significat: 
- enfocament i contingut: selecció de contingut pertinent, rellevància del contingut 
- selecció d’estructures sintàctiques, selecció lèxica 
- context espaciotemporal: referència espacial, referència temporal 
4.3 Cohesió textual: organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual:  
4.3.1 Inici: 
Mecanismes iniciadors del discurs oral:  
- fórmules de presa de contacte, presentació, apel·lació, demanda d'atenció o de silenci 
Mecanismes iniciadors del discurs escrit:  
 - textos codificats (cartes, sol·licituds, informes, etc.): encapçalaments, disposició d'elements 
- altres textos (treballs acadèmics, articles, etc.): títols, subtítols, mecanismes d'acostament al lector (cita, pregunta retòrica o 
indirecta, acudit, etc.) 
Mecanismes d'introducció del tema: 
- fórmules d'introducció informals i formals.  
- tematització i focalització. 
4.3.2 Desenvolupament temàtic: 
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- Manteniment del tema: correferència (concordança, anàfora, catàfora, dixi), el·lipsi, repetició (sinònims, hipònims, hiperònims, 
proformes lèxiques), reformulació (paràfrasis i aclariments), èmfasi. 
- Expansió temàtica: exemplificació, reforç (precisió, matisació), contrast, conseqüència, subtemes (introducció, rebuig, 
personalització, generalització). 
- Canvi temàtic: digressió (obertura i tancament), inserció de seqüències, recuperació del tema. 
- Connectors textuals [vegeu Competència i continguts sintàctics]. 
4.3.2 Conclusió del discurs:  
Resum/recapitulació. 
Indicació de tancament de textos: proposta de conclusió, rebuig de conclusió, interrupció, agraïment, etc. 
Tancament textual de textos orals. 
Tancament textual de textos escrits: 
- textos codificats (cartes, etc.): fórmules de tancament, signatures, dates, disposició, elements ortotipogràfics 
- altres textos: fórmules de tancament, altres recursos (cites, acudits, preguntes retòriques, etc.) 
4.3.3 Entonació (Vegeu també: Competència i continguts fonètico-fonològics): 
- Declarativa: d'enumeracions, d'elements perifèrics (dislocacions, vocatius, etc.), de focalització contrastiva, emfàtica, categòrica, 
dubitativa, reiterativa. 
- Interrogativa, parcial i absoluta: disjuntiva, enumerativa, d'elements perifèrics (dislocacions, vocatius, aposicions, etc.), 
focalitzadora, emfàtica, exclamativa. 
- Imperativa. 
4.3.4 Recursos específics de la interacció oral: 
- demanar i cedir el torn de paraula 
- control i indicació de l'atenció 
- interrupció 
- interjeccions metalingüístiques 
- recursos dilatoris 
4.3.3 Recursos ortotipogràfics (Vegeu també: Competència i continguts ortotipogràfics): 
- Puntuació: indicació d'incisos, aposicions, enumeracions, exemplificacions, aclariments, interrupcions, elisions 
- Puntuació: relació amb els connectors i marcadors discursius. 
- Puntuació: en abreviatures, sigles, títols, dates, adreces, salutacions, etc. 
- Emoticones textuals i gràfiques d'ús habitual 
- Indicació d'incisos, diàlegs, citacions. 
- Convencions tipogràfiques: tipus i efectes de lletra, majúscules i minúscules, etc. 
- Disposició dels elements en textos codificats. 
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: formals i informals 
- converses telefòniques formals i informals extenses i 
de contingut complex (p. ex. resolució de conflictes) 
- converses transaccionals cara a cara (adquisició de 
bens i serveis, obtenció de documents o informació, 
etc.) 
- discussions complexes, formals i informals 
- debats i taules rodones sobre temes de certa 
complexitat, d’interès personal, acadèmic o professional 
- entrevistes personals, com a entrevistador o 
entrevistat 
- reunions formals estructurades 

Interacció: 
- converses quotidianes de tot tipus, cara a cara o per 
mitjans tècnics: llargues, informals o formals, complexes 
i animades 
- discussions de tot tipus: llargues, informals o formals, 
complexes i animades. 
- debats complexos. 
- entrevistes. 
- taules rodones complexes 
- reunions formals estructurades 
Informació: 
- anuncis en serveis i locals públics fins i tot amb renou 
de fons 

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. 20772

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

   
ANNEX VI: Currículum EOI Illes Balears - Nivell Avançat C1  

480 
 

- tràmits comercials i administratius 
Informació: 
- anuncis davant una audiència 
- instruccions complexes i 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, fins i 
tot amb part espontània 
- parlaments breus (preparats o no) en situacions 
informals o formals (celebracions, trobades, etc.) 
Cultura i lleure: 
- recitació de textos dramàtics o poètics breus 
- valoració de llibres, pel·lícules, obres teatrals 
- presentació de persones, actes, projectes 

- instruccions llargues i complexes (p. ex., un tutorial en 
línia) 
- reglaments, normes d'ús i advertiments 
Exposició: 
- narracions llargues i amb digressions 
- informes orals 
- presentacions públiques 
- lliçons acadèmiques de la pròpia especialitat. 
- conferències i xerrades complexes 
- discursos 
Cultura i lleure: 
- pel·lícules 
- cançons amb text abstracte 
- esquetxos humorístics amb implícits culturals 
- peces de teatre i lectures dramatitzades 
- presentacions d’actes 
Representacions o emissions audiovisuals: 
- entrevistes de tot tipus 
- reportatges i noticiaris 
- documentals 
- anuncis publicitaris (amb implícits culturals) 
- 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 complexos i detallats 
- currículums 
- cartes de motivació 
Escrits públics: 
- cartells i pòsters amb instruccions o informació de tot 
tipus 
- apunts en xarxes socials 
- missatges en fòrums i xarxes socials 
Lleure: 
- formularis 
- programes d'activitats 
- escriptura creativa 
Instruccions: 
- normes d'ús o instruccions 
- normes de seguretat 
- advertiments 
Textos informatius: 
- cartes i correus electrònics administratius o comercials 

Informació personal: 
- currículums 
- cartes de motivació i de recomanació 
Escrits públics: 
- publicitat, ofertes i promocions (amb implicacions 
socioculturals) 
- documents oficials (butlletins, acords, normatives) 
- apunts en xarxes socials, blogs, etc. 
- manifestos 
Lleure: 
- llocs web amb informació específica 
- guies (turístiques, de museus...) 
- programes de festes i d'esdeveniments culturals, fires, 
etc. 
- acudits 
Instruccions: 
- manuals d'ús 
- instruccions, reglaments i normes 
- multes i sancions 
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/formals  
- actes de reunions 
- presentacions 
- circulars informatives 
Textos argumentatius: 
- articles d'opinió i cartes al director sobre temes 
d'interès general 
- informes d’extensió mitjana de caràcter professional o 
sobre temes abstractes 
- assajos 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 elaborats 
- Notes i diaris personals 

- contractes, condicions d'ús, pressuposts 
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/enciclopèdies 
- programes de cursos, seminaris, etc. 
- 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 i sobreentesos 
- notícies 
- articles de fons (complexos, incloses estadístiques) 
- reportatges 
- entrevistes 
- articles de revistes especialitzades 
Textos argumentatius: 
- editorials i anàlisis llargs i complexos 
- assajos  
- articles d'opinió i cartes al director llargs i complexos 
Àmbit cultural: 
- contes i novel·les contemporanis 
- ressenyes i crítiques de llibres, pel·lícules, obres de 
teatre, etc. 
- biografies i memòries 
- còmics 
- poemes contemporanis 
- caricatures 
- narracions històriques 
Àmbit privat: 
- missatges de text elaborats 
- cartes i correus electrònics personals de tot tipus 
- notes de felicitació, agraïment, condol, etc. 
- invitacions formals 
- apunts en xarxes socials 

 
5. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS 
Coneixement, comprensio ́ i utilització correcta i adequada al context d’una a ̀mplia gamma le ̀xica d’u ́s general, i me ́s especialitzat 
dins de les a ̀rees d’intere ̀s pro ̀pies, en els a ̀mbits personal, pu ́blic, acade ̀mic i professional, inclosos modismes, col·loquialismes, 
regionalismes i argot. 
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. Identitat personal: 
Dimensió física de l'individu: 
- parts del cos 

- característiques físiques 
- accions i posicions corporals 
- cicle vital i reproducció 
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Dimensió perceptiva i anímica de l'individu: 
- caràcter i personalitat 
- sentiments i estats d’ànim 
- sensacions i percepcions físiques 
- estats mentals 
- modals i comportament 
- valors personals 
5.1.2. habitatge, llar i entorn: 
- evolució de les ciutats i els pobles 
- accions relacionades amb l’habitatge 
- condicions d'habitabilitat 
- accés a l'habitatge (propietat i lloguer, avantatges i 
inconvenients, dificultat d'accés, habitatge protegit, ocupació 
d'edificis, etc.) 
- característiques de l’habitatge (tipus, disseny i arquitectura) 
- persones: veïnats, companys de pis, etc. 
- activitats domèstiques 
- neteja de la casa 
- decoració 
- objectes domèstics 
- mobiliari 
- equipament, electrodomèstics i subministraments 
5.1.3. Alimentació: 
- dieta i nutrició (cultura de la nutrició, informació nutritiva) 
- begudes alcohòliques (abús, efectes sobre la salut física i 
mental) 
- característiques dels aliments: relació amb la salut 
- processament dels aliments (producció, processos industrials, 
etc.) 
5.1.4. Salut, higiene, cures físiques: 
- malalties 
- ferides i traumatismes 
- simptomatologia 
- centres d’assistència sanitària 
- medicaments 
- higiene 
- estètica 
5.1.5. Relacions personals i socials: 
Relacions familiars: 
- relacions de parella (tipus, disolució, violència, interculturalitat, 
mono- i poligàmia, etc.) 
- educació dels infants 
- cura de les persones dependents 
Relacions socials:  
- maneres de socialitzar 
- les xarxes socials (tipus, accions, avantatges i desavantatges) 
Celebracions i actes familiars: 
- actes socials i religiosos (rituals referits al naixement, al 
matrimoni i la mort, etc.) 
5.1.6. Feina i activitats professionals 
- professions i càrrecs 
- activitat laboral 

- desocupació i temes relacionats 
- necessitats formatives 
- drets i obligacions laborals 
- característiques d’un treballador 
5.1.7. Educació i activitats acadèmiques: 
- centres i institucions educatives 
- professorat i alumnat 
- sistema educatiu (evolució i reformes, educació laica i religiosa, 
etc.) 
- aprenentatge i ensenyament 
- aprenentatge al llarg de la vida 
- avaluació, qualificacions, certificacions i titulacions 
5.1.8. Oci i cultura: 
- lleure i entreteniment: activitats 
- espectacles i exposicions 
- esports 
- jocs de paraula 
- cultura popular i tradicional 
5.1.9. Viatges, allotjament i transport: 
Viatges: 
- tipologia 
- objectes i documents relacionats amb els viatges 
- turisme sostenible i alternatiu 
Allotjament 
Sistemes de transport: 
- tipologia (transport terrestre, marítim, fluvial, aeri) 
- incidències 
- xarxes 
- circulació viària (accions, normes i incidents relacionats) 
- reparació i manteniment de vehicles 
- documentació i assegurances 
5.1.10. Activitats comercials: 
- transaccions comercials i mercats 
- comerç exterior 
- publicitat, consumisme, protecció dels consumidors 
- establiments comercials 
- llocs, persones i activitats 
- roba, calçat i complements 
- alimentació: embalatge, petjada ecològica 
- pagaments, incidències i queixes 
5.1.11. béns i serveis 
- servei postal 
- serveis de transport 
- serveis financers 
- serveis sanitaris 
- serveis educatius 
- serveis de protecció i seguretat 
- serveis socials 
- beneficiència, etc. 
- ONG 
5.1.12. Entitats i empreses: 
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- tipus d’empresa i organització 
- situació de l’empresa 
5.1.13. Indústria i energia: 
- construcció, indústria pesant i lleugera 
- sector agropecuari 
- pesca 
5.1.14. Govern, política i societat 
Societat: 
- vida en comunitat 
- conducta social 
Política i govern: 
- institucions polítiques i òrgans de govern 
- llei i justícia 
- forces armades 
5.1.15. Informació i mitjans de comunicació: 
- informació i comunicació 
- correspondència escrita 
- mitjans tècnics (telefonia, Internet, etc.) 
- premsa escrita 
- mitjans audiovisuals 
5.1.16. Cultura i activitats artístiques: 
Disciplines i qualitats artístiques: 
- música i dansa 
- arquitectura, escultura i pintura 
- literatura 
- fotografia 
- cine i teatre 
5.1.17. Religió i filosofia: 
- filosofia 
- religió 
- supersticions 
5.1.18. Geografia i naturalesa 
- univers i espai 
- geografia humana i política 
- geografia física: paisatge i accidents geogràfics 
- espais urbans o rústics 
- clima i temps atmosfèric 
- fauna 
- flora 
- problemes mediambientals i desastres naturals 
5.1.19. Ciència i tecnologia: 
- actors 
- processos i mètodes  
- avanços científics i tecnològics 
- TIC
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 5.2 Aspectes morfològics i lexicosemàntics 
Significació: 
- sinonímia, antonímia, polisèmia, homonímia... 
- mots col·lectius 
- lèxic d'especialitat 
- diferències lèxiques més importants de les varietats diatòpiques 
Formació del lèxic: 
- abreviació: sigles, símbols, abreviatures, inicials i acrònims 
- derivació i composició 
- canvi de categoria (substantivació, verbalització, etc.) 
- règim verbal, verbs amb partícules i verbs pronominals 
- neologia: cultismes, calcs, préstecs, manlleus, estrangerismes, pseudoderivats 
- interferència i interposició 
 
6. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 
Bon domini dels coneixements, les destreses i les actituds interculturals que permetin portar a terme activitats de mediacio ́ amb 
facilitat i efica ̀cia: conscie ̀ncia de l’alteritat; conscie ̀ncia sociolingu ̈ística; coneixements culturals especi ́fics; observacio ́; escolta, 
avaluació; interpretacio ́; posada en relacio ́; adaptacio ́; imparcialitat; metacomunicacio ́; respecte; curiositat; obertura de mires; 
tolera ̀ncia. 
6.1 Coneixements 
La llengua com a sistema semiològic: flexibilitat de les regles o normes gramaticals (es poden infringir intencionadament per 
transmetre un contingut implícit). 
Llengua i societat: influència dels fets històrics sobre l'aparició i l'evolució de les llengües. 
Comunicació verbal i no verbal: necessitat d'adaptar el propi repertori al context social i cultural. 
Evolució de les llengües: consciència de l'evolució lèxica, fonològica, etc. de les llengües. 
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 cultural i social: existència de subcultures relacionades amb grups (socials, religiosos, ideològics, regionals, etc....). 
Relacions interculturals: influència de la identitat i la cultura en les interaccions comunicatives. 
Evolució de les cultures: paper de la història, les institucions, la geografia, etc. en l'evolució de les cultures. 
Diversitat de les cultures:  

Indefinició de les fronteres culturals. 
Semblances i diferències entre les cultures de diferents grups socials, generacionals, etc. 

Cultura, llengua i identitat: consciència de la identitat múltiple/plural/composta. 
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 inabastabilitat de les diferències lingüístiques i culturals. 
Obertura envers: 

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

Desig de construir una cultura lingüística que permeti comprendre més bé què són les llengües. 
Reflexió crítica sobre el paper de la llengua en les relacions socials i els aspectes sociopolítics associats. 
Voluntat de distanciar-se críticament de les actituds convencionals envers les diferències culturals. 
Confiança davant la pròpia capacitat d'observació en relació a altres llengües. 
6.3 Habilitats ht
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Observació i anàlisi: Analitzar fenòmens lingüístics/culturals a partir de l'observació simultània de diverses llengües/cultures. 
Parlar de les llengües i de les cultures: Argumentar sobre la diversitat cultural. 
Aprofitament del coneixement lingüístic: Fer transferències interlingüístiques. 
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 AVANÇAT C1 
 

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: 
- comptables i incomptables: furniture; news; 
information (an item of news, of information, of 
furniture...).  
-Casos específics:  
I like dark wood for interior decoration. 
Our new skin care range contains several essential oils. 
This is a soft cheese from Southern France. 
-Col·lectius: a gang of youths; a panel of experts, etc 
- Terms of venery: a herd of cattle; a flock of sheep,etc. 
 
 
 
 
Nombre: 
- Plural irregular del nom : loaf / loaves; beliefs / beliefs 
- Mateix  nom singular/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 (stepbrother, adoptive 
mother; foster brother; etc) 
- de gènere: dog / bitch  
Formació: 

- amb prefixos que expressen oposició: in-, de-,-dis; 
contra-, ante-,non (non-fiction); posició: sub-, trans-, 
extra-, vice-, ante-, circum-, (circumstance); anteriority: 
pre-, pro-, ex-, (prehistory); grau (hyper-, super-, mini-, 
micro-, semi-, pseudo-, (supermarket; microskill,etc.) 
- altres prefixos comuns: auto-, bi-, ex-, mono-, re-, sub-
, under- (autobiography, bilingual, ex-husband, 
monopoly, repay, substandard,  
- amb sufixos comuns: -er, -or, -ee, -ant,  -ist, -es, -ian, -
an, --ish, -ian, -ician, -ist,  -ie, -y, -ty, -ment, -(t)ion: 
(employer,  director, Polish, politician, Impressionist, 
fascism, Sammy, honesty, enjoyment, admission,etc.) 
 

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: 
- gènere i d’edat:, puppy, kitten, the elderly, childhood, 
adulthood, brotherhood, sisterhood. 
- Consolidació del concepte de noms comptables i 
incomptables; no comptables que acaben en –s: 
diabetes, physics, news, politics, etc. 
-Casos específics:  
I like dark wood for interior decoration. 
Our new skin care range contains several essential oils. 
This is a soft cheese from Southern France. 
-Col·lectius: a gang of thieves; a troupe of dancers, etc 
-Terms of venery: a team of horses;  a school of fish 
,etc. 
- Substantius compostos: passer(s)-by; cooking-oil; 
changing-room; laughing-gas, etc. 
- Nominal phrases: milk chocolate; chocolate brownie 
Nombre: 
- Plural irregular del nom currículum-curricula, cactus-
cacti, , sheep-sheep, analysis- analyses,  etc 
-Mateix  nom singular/plural:: fish / fish; deer / deer 
-Noms invariables: people, scissors, Police 
-Noms singulars invariables acabats en –s: news; 
athletics, polítics, etc.  
-Noms quantitatius: a five star hotel; a million dollar 
home, etc. 
-Pluralia tantum: glasses, clothes, jeans, pyjamas, 
congratulations, binoculars, etc. 
-Singularia tantum: cattle, poultry, offal. 
Diferents lexemes per a masculí i femení 
- En vocabulari de parentiu (stallion-mare; stag-deer; 
dog-bitch, etc) 
 
Formació: 

- amb prefixos que expressen oposició: anti-, non-, in-
dis-, de-(anti-freeze, nonsense, injustice, inconvenience, 
disinfectant, decentralisation). 
- altres prefixos comuns: auto-, bi-, co-, ex-, inter-, in/im-
, mega ,mono-, over-, re-, semi-, sub-, under- 
(autonomous, bilingual, co-owner, ex-husband, 
intermarriage, insert, megabytes, monopoly, overstate, 
repay, semicircle, substandard, underperform. 
- amb sufixos comuns: -er, -or, -ee, -ant,  -ist, -es, -ian, -
an, --ish, -ian, - -ician, -ist,  -ism,  --ist,/ite, -ie, -y, -ment, 
-(t)ion: (Londoner, tin-opener, projector, consultant, 
Hungarian, statician, marxist / Marxism, 
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a) Pronoms personals  
- De subjecte: one, they, you impersonal: You never 
know! 
- Cleft sentences amb it: It’s his hard-faced lying that I 
can’t stand. 
- Quan el gènere del referent és desconegut, es fa 
servir it: My colleague brought in her new baby 
yesterday, it’s very cute. 
 
b) Pronoms personals de complement: 
- - me, him, us, them, etc. en funció d'OD i d'OI 
-pronoms recíprocs: 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. 
-Ús anafòric i catafòric dels pronoms personals i de 
complement de tercera persona. 
- Omissió del pronom de complement en frases de 
relatiu: That’s the play I told you about.   
 
c) Pronoms demostratius: 
- Ús anafòric i catafòric: You spell it like this ... A, B, ; My 
wife always wanted a horse  when she was a child but 
in those days her  parents couldn’t afford one; These 
Advanced subjects are available at our school: Maths, 
Physics, Chemistry and Biology. 
d) Aposicions freqüents: 
- Tails (posposició d’elements): he is my best friend, 

Peter  
- Headers (anteposició d’elements). Me, I can eat a 
cheeseburger 
 
e) Pronoms 
- Usos especials: I’ll eat anything; Have you lost 

something? 
- Ús referencial / no referencial de it: We’ve made it!; 

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

most; few; little. 
Demostratius: Referència anterior i posterior 
- Reflexius: ús emfàtic. 
- Possessius: ús emfàtic 
- Relatius: Defining; non defining. Ús obligat i opcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terrorist/terrorism, doggie, mummy, loyalty, excitement, 
admission etc.) 
a) Pronoms personals  
De subjecte: one, they, you impersonal: You never 
know! 
- Cleft sentences amb it: It’s his hard-faced lying that I 
can’t stand. 
- Quan el gènere del referent és desconegut, es fa 
servir it: My colleague brought in her new baby 
yesterday, it’s very cute. 
 
b) Pronoms personals de complement: 
- me, him, us, them, etc. en funció d'OD i d'OI 
-pronoms recíprocs: 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. 
-Ús anafòric i catafòric dels pronoms personals i de 
complement de tercera persona. 
- Omissió del pronom de complement en frases de 
relatiu i d’infinitiu: That’s the play I told you about; Those 
plastic cakes look good enough to eat.  
c) Pronoms demostratius: 
-Ús anafòric i catafòric. 
Per indicar distància emocional o desaprovació: Are you 
still teaching that May girl? I never liked her. / I saw 
those Milliband brothers at the theatre; I’m surprised 
they are still speaking to each other. 
d) Aposicions freqüents: 
- Tails (posposició d’elements): he is my best friend, 

Peter  
- Headers (anteposició d’elements). Me, I can eat a 

cheeseburger 
 
e) Pronoms 
- Usos especials: I’ll eat anything; Have you lost 

something?; she is the fastest car/sailing boat in 
the world 

- Ús referencial / no referencial de it: We’ve made it!; 
How’s it going? 

- Ús del “one” impersonal: one’s responsibility is with 
one’s family 

-Recíprocs: each other; one another 
- Indefinits: none (at all); each; either ; neither; more; 

most; few; little. 
Demostratius: Referència anterior i posterior  
- Reflexius: ús emfàtic. Oneself , myself, yourself, 

yourselves,  etc. 
Ús del reflexiu sense “-self” darrera preposicions de lloc: 

She put the bag next to her 
- Possessius: ús emfàtic 
- Relatius: Defining; non defining. Ús obligat i opcional. 
- Frase de relatiu reduïda: 
- Relatius sense pronom introductori: The book, 

extremely long and boring, was a real bluff 
- Pronom sense referent (Dummy subjects):  It is 

aparent that oil reserves will be exhausted by 2050; 
There are five stages of grief; There were five of us 
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f) Estructures emfàtiques: 
- Cleft sentences introduïdes per “it” 
- Cleft sentences introduïdes per what, all, the person 

who/that, the thing which/that, the place where, the 
first/last time..., the reason why: 

 
 
 
 
 
g) Preparatory “it” 
- Ús del preparatory “it” darrere els verbs find, think, 

consider: I found it amazing that you were here on 
time; I consider it a miracle that they are still 
together 

 
2. L'existència 
a) Verbs:  
To be 
-There be 
All possible tenses , aspects and voices 
b) Articles: 
- Ús anafòric, catafòric i exafòric de l’article definit: I 
went to a party last night. The party was boring, but I 
enjoyed the fireworks. 
- Ús i omissió de l’article indefinit i definit 
c) Usos pronominals 
- Distributius: each(of) 
- Partitius: a slice of; a loaf of bread, etc.  
- Duals: either ... or, neither ... nor 
- Pronoms indefinits: la sèrie de some i any:  someone, 
anyone, nobody, no-one; everybody, everything. 
- Requests and suggestions: Can I have something to 
eat? 
Altres casos: Have you lost something?; You need 
someone to witness your signature. Anyone will do. 
- Universals: everyone, everything, everywhere,etc. 
- Both: there are two youth hostels in the city. Both are 
described as dirty and very expensive. 
3. La pertinença  
a) Expressió de la pertinença 
- El·lipsi del sintagma nominal: Is this John's book? No, 
it´s Peter's. 
-En sintagma nominal posmodificat: 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 d’atribut: The soldier’s courage. 
- 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. 
-Posmodificació amb -of: The wheels of the bus;  
i amb significat partitiu i apositiu: the part of the 
problem. 
b) Possessius 
-Postnominals i amb quantificador (a colleague of his;  a 
few friends of theirs) 
-Ús preferent de l’adjectiu possessiu amb les parts del 

f) Estructures emfàtiques: 
- Cleft sentences per expressar diferències de registre i 

formalitat: it’s his hard-faced lying that I can’t stand; 
it’s cheese on toast I don’t like  

- Cleft sentences introduïdes per what i all: what I don’t 
like is cheese on toast; What happened was that...; 
All I want is to travel (it is travelling that I want) 

- Cleft sentences amb  The person who/that, the thing 
which/that, the place where, the first/last time..., the 
reason why: The person (who) I spoke to was the 
manager 

g) Preparatory “it” 
- Ús del preparatory “it” darrere els verbs find, think, 

consider: I found it amazing that you were here on 
time; I consider it a miracle that they are still 
together 

 
2. L'existència 
a) Verbs:  
-To be 
-There be 
All possible tenses , aspects and voices 
b) Articles: 
- Ús anafòric, catafòric i exafòric de l’article definit: I 
went to a party last night. The party was boring, but I 
enjoyed the fireworks. 
c) Usos pronominals 
- Distributius: each(of) 
- Partitius: a piece of fruit; the end of the day, etc.  
- Duals: either ... or, neither ... nor 
- Pronoms indefinits: la sèrie de some i any:  someone, 
anyone, nobody, no-one; everybody, everything. 
- Requests and suggestions: Can I have something to 
eat? 
Altres casos: Have you lost something?; You need 
someone to witness your signature. Anyone will do. 
- Universals: everyone, everything, everywhere,etc. 
 
 
 
3. La pertinença 
a) Expressió de la pertinença 
El·lipsi del sintagma nominal: Is this John's book? No, 
it´s Peter's. 
-En sintagma nominal posmodificat: The palace was the 
King of Denmark’s. 
- 0 genitive: The boys’ games; Socrates’ wife. 
- 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. 
-Posmodificació amb -of: The wheels of the bus;  
i amb significat partitiu i apositiu: the part of the 
problem. 
 
b) Possessius 
-Postnominals i amb quantificador ( a colleague of his;  
a few friends of theirs) 
-Ús preferent de l’adjectiu possessiu amb les parts del 
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cos: She fell to her knees at the end of the marathon. 
4. La quantitat (quantificadors) 
- Numerals cardinals i ordinals.  
- Numerals fraccionaris, percentatges i decimals.  
- Quantificadors.Sports clubs have many hundreds of 
members; Even his many injuries didn’t make him give 
up training,I thought the whole event was brilliant; Both 
of us were completely exhausted etc 
- Diferències entre very few/a few i very little/a little: 
There is little evidence that running causes injuries; this 
is one of the few hobbies where you need no 
equipment; a few of my colleagues do this as a 
stressbuster, etc 
5. La qualitat 
a) Adjectius 
- L'ordre dels adjectius dins del sintagma nominal. 
- D’ús lexicalitzat (Collocations) o associacions lèxiques 
comunes. 
- Atributiu: blazing; similar, etc 
- Predicatiu: ablaze; alike, etc. 
- Amb canvi de significat: The students concerned were 
a small minority; The meeting was full of concerned 
residents; I’m afraid we have opposite (opposing) points 
of view; We used to ive in the house opposite, etc. 
- Modificació del adjectiu mitjançant so amb inversió: So 
hot was the weather that we didn’t go out during the day. 
-Darrera noms que expressen mesures: Three years 
younger; twenty-five metres wide; two kilometres long; 
etc. 
- Darrera pronoms indefinits: I’m interested in meeting 
someone able to speak Chinese. 
- Frases de relatiu reduïdes que continguin un sintagma 
preposicional (interested in something, suitable for 
someone): This project will appeal to students interested 
in ecology. 
- El participi com a adjectiu:  
- Només darrera d’un nom: applying; provided; 
questioned; discussed: Please place your rubbish in the 
bins provided; Only candidates applying for a post at 
central office need remain behind. 
- Davant o darrera d’un nom: affected, chosen,  
remaining, selected:Please provide me with a list of the 
selected candidates/ candidates selected;Will the 
affected patients / patients affected please fill in a 
complaints form? 
-L’adjectiu com a nom: The old (elderly) are becoming 
more numerous; the government is looking at the 
problems of the disabled,etc. 
 
b) Derivació 
Afixos comuns:  
-Prefixos negatius 
:-im-impolite; -in-incomplete; -un-untidy;  -dis-dishonest; 
-ir-irresponsible, irreplaceable; -il- illegal, etc.  
-Altres prefixos: 
anti-: anti-war, antisocial    
auto-: autograph, autobiography 
bi-: bicycle, bilingual  
ex-: ex-wife, ex-president, extract, exhalation 
-Sufixos: -ing- interesting; -ful - helpful; -able-suitable; -
al- musical; -less- useless; -y- sunny; -ous- continuous; -

cos: She sat all afternoon with her nose in a book 
(CONTRAST: he had a major operation on the left lung)  
4. La quantitat (quantificadors) 
- Numerals cardinals i ordinals.  
- Numerals fraccionaris, percentatges i decimals.  
- Quantificadors.Sports clubs have many hundreds of 
members; Even his many injuries didn’t make him give 
up training,I thought the whole event was brilliant; Both 
of us were completely exhausted etc 
- Diferències entre very few/a few i very little/a little: 
There is little evidence that running causes injuries; this 
is one of the few hobbies where you need no 
equipment; a few of my colleagues do this as a 
stressbuster, etc 
5. La qualitat 
a) Adjectius 
- L'ordre dels adjectius dins del sintagma nominal. 
- D’ús lexicalitzat (Collocations) o associacions lèxiques 
comunes. 
- Atributiu: blazing; similar, etc 
- Predicatiu: ablaze; alike, etc. 
- Amb canvi de significat: The students concerned were 
a small minority; The meeting was full of concerned 
residents; I’m afraid we have opposite (opposing) points 
of view; We used to ive in the house opposite, etc. 
- Modificació del adjectiu mitjançant so amb inversió: So 
hot was the weather that we didn’t go out during the 
day. 
-Darrera noms que expressen mesures: Three years 
younger; twenty-five metres wide; two kilometres long; 
etc. 
- Darrera pronoms indefinits: I’m interested in meeting 
someone able to speak Chinese. 
- Frases de relatiu reduïdes que continguin un sintagma 
preposicional (interested in something, suitable for 
someone): This project will appeal to students interested 
in ecology. 
-L’adjectiu com a nom: The old (elderly) are becoming 
more numerous; the government is looking at the 
problems of the disabled,etc. 
- Adjectius posposats: It was somewhat daunting. 
- Genitiu d’atribut: The soldier’s courage. 
- Les oracions d’infinitiu, gerundi o participi com a 
complements del nom: the person to talk to, an 
impeding problem, the girl arrested for vandalism 
 
 
 
b) Derivació 
Afixos comuns:  
-Prefixos negatius: 
-im-impolite;immature; -in-incomplete; -un-untidy;  -dis-
dishonest;-dis-dissimilar; -ir-irresponsible;  -il- illegal, 
etc.  
-Altres prefixos: 
anti-: anti-war, antisocial    
auto-: autograph, autobiography 
bi-: bicycle, bilingual  
ex-: ex-wife, ex-president, extract, exhalation   
micro-: microwave     
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ent- dependent; -ive- attractive, etc. 
-Multiword verbs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Oracions subordinades relatives amb mode 
indicatiu 
- 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 amb 
expressions de quantitat: some/ most/ none of whom, 
most of which  
- Contact clauses. Use of which after comma: 
Manchester lost a game which was fantastic Vs 
Manchester lost a game, which was fantastic 
- Omissió del pronom relatiu amb i sense preposició 
final: this is the man I talked to, this is the man who I 
talked to, “this is the man to whom I talked”* 
- 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 
- Oracions de relatiu reduïdes com a complement 
adverbial: Being overworked, I could not think clearly; 
soaked in water, I could hardly work; On arriving at the 
station, I met him 
6. El grau 
Comparatius 
 - Regles de formació dels comparatius i les seves 
excepcions.  -Amb dos adjectius: Lester and John were 
more hardworking and determined than the others. 
Prefix negatiu: –un: unhappy - unhappier 
- Formes reduplicades i correlatives: the + comparatiu + 
the + comparatiu: the more the better 
- Comparatius dels adverbis: more quickly than 
- 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 
 
 

mini- mini-skirt  
semi-:  semi-detached, semicircular   
sub-:  subway, submarine  
multi-: multi-lingual, multi-purpose  
-Sufixos: 
-ent:dependent  
-ing: interesting, fascinating 
-(ar)y: sunny, planetary 
-able/-ible: readable, countable, edible, flexible, 
changeable 
-ive: active, passive, furtive 
-al: brutal, legal 
-ous: dangerous, furious 
-ful: hopeful, useful, forgetful, deceitful 
-less: useless, harmless, cloudless, remorseles. 
-ic/-ical: economic/economical,aquatic 
-Multiword verbs 
c) Oracions subordinades relatives amb mode 

indicatiu 
- 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 amb 
expressions de quantitat: 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 fantastic 
- Omissió del pronom relatiu amb i sense preposició 
final: this is the man I talked to, this is the man who I 
talked to, “this is the man to whom I talked”*; This wood 
I was walking through 
- 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 
- Oracions de relatiu reduïdes com a complement 
adverbial: Being overworked, I could not think clearly; 
soaked in water, I could hardly work 
6. El grau 
Comparatius 
Amb dos adjectius: Lester and John were more 
hardworking and determined than the others. 
- 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. 
-as ...as: 
- nowhere near as bad; not quite as noisy; we want as 
cheap a flight as possible,etc. 
The longer we leave it ,the more expensive it’s going to 
be, etc; 
-Intensificació del comparatiu: 
- (strong)even (more), (very) much (more)/ considerably 
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Superlatius 
- Ús de la preposició in davant de noms singulars i of 

davant de noms plurals quan fem servir els 
superlatius: 

The TwinTowers Correctional Facility is the largest 
prison in the world. / Mallorca is the largest of the 
Balearic Islands. 

Prefix negatiu: –un: unhappiest – She is the unhappiest 
person I know 
 
 
Quantitatius 
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. 
- Amb such i so: he’s such a strange man; the risk of fire 
is not so high. 
-Adverbis de grau: too, very, completely, fairly, slightly, 
totally, etc: He’s almost always late. 
- Amb very much: We (very) much enjoyed having you 
to stay with us; I very much agree with the decision, etc. 
 

(more)/ significantly(more)/a great deal (more): The staff 
at the hotel became significantly more pleasant when 
they realized who the new guests were. 
- (weak) a little (more)/slightly (more) / abit (more), 
somewhat (more). The artist’s style is somewhat darker 
than that of his contempories. 
- Comparatius i estructures per fer comparacions: 
Platinum is twice as expensive as gold; silver is less 
than half as expensive as gold 
Superlatius 
Intensificació del superlatiu: 
(strong)by far / easily: ): His film is by far the most 
exciting production to come out of Hollywood this year. 
Of the available flights, this is by far the cheapest. 
- Superlatius i la seva modificació: the most expensive 
so far; the most expensive car imaginable 
-(weak)one of / some of / among: New York is one of the 
largest cities in the world; Judy Dench is considered to 
be among the best actresses in the profession.  
-Omissió de that: This year’s prize for most promising 
newcomer goes to Mary Newton! 
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. 
- Amb such i so: he’s such a strange man; the risk of fire 
is not so high. 
-Adverbis de grau: too, very, completely, fairly, slightly, 
totally, etc: He’s almost always late. 
- Amb very much: We (very) much enjoyed having you 
to stay with us; I very much agree with the decision, etc. 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, 
posició, moviment, origen, direcció, destinació, 
distància i disposició) 
a) Adverbis de lloc: 
Adverbis de lloc: 
-Posició en el sintagma adverbial: 
-Final: The money was eventually found under the 
floorboards. 
-Inicial: The police searched the house and under the 
floorboards they found the money. 
 
 
 
b) Preposicions: 
- Preposicions habituals de lloc: in/at: The play was a 
great success at Edingburgh festival; She works at 
Marks and Spencer, in one of the London stores. 
- Preposicions habituals d’origen 
- Preposicions habituals de moviment 
 
c) Pronoms demostratius: 
-Per expressar referència temporal i situacional: This 
afternoon (of today); That afternoon(of a day some time 
ago); Have you seen this article? (the one I am thinking 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, 
posició, moviment, origen, direcció, destinació, 
distància i disposició) 
a) Adverbis de lloc: 
Adverbis de lloc: 
-Posició en el sintagma adverbial: 
-Final: The money was eventually found under the 
floorboards. 
-Inicial: The police searched the house andunder the 
floorboards the found the money. 
-Fronting (Inversion): Next to the fireplace was a 
bookshelf; Through the town  square marched the brass 
band. 
b) Preposicions: 
- Preposicions habituals de lloc: in/at: The play was a 
great success at Edingburgh festival; She works at 
Marks and Spencer, in one of the London stores. 
 
- Preposicions habituals d’origen 
- Preposicions habituals de moviment 
 
c) Pronoms demostratius: 
- Per expressar referència temporal i situacional.  
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of); Have you seen that article?(the one I read sometime 
ago).This is how you do it! 
III. El temps 

1. Ubicació temporal absoluta: Preposicions,  
adverbis i locucions adverbials de temps 

-Contrast: in time / on time: The wedding car was on 
time, but the bride wasn’t ready. Fortunately, she arrived 
at the church on time for the ceremony. 
-American /British usage: The travel agency has found 
us a flight that leaves Wednesday.  
- It’s after / past 11 o’clock 
- Assignments must be submitted before/ by 30th 
November 

-Contrast: during / for 
- Preposicions:  within, by, during, within  
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 
dins de l’oració: They went away on holiday last 
weekend. 
- 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. Freqüència. 
- Adverbis i locucions de freqüència: seldom, rarely, 
scarcely, never:  
I have seldom met such charming people; They told us 
that they rarely go to the the cinema. 
 
 
4. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat). 
- Anterioritat: before, already; until, (not) yet. 
Ús  dels temps verbals: 
- She walked out before I had a chance to explain the 
situation; It was three days before the letter arrived; I 
didn’t think I’d like skiing before I tried it, 
- Posterioritat: later, once: Once he moves to London, I’ll 
never see him again. 
-Simultaneïtat: still, as soon as; while, whilst, 
meanwhile, in the meantime: 
-Ús del temps verbals: 
- As soon as you have seen her, come and tell me;She 
write to me after she spoke/had spoken to John; After I 
have written the book, I’m having a holiday; You can go 
when you’ve typed those letters; Turn the light out as 
you leave, etc. 
 
Temps verbals 
a) Expressió del present 
-Present simple; present continuous; present perfect; 
present perfect continuous  
b) Expressió del passat  
-Past simple; past continuous; past perfect; past perfect 

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: Preposicions,  
adverbis i locucions adverbials de temps 

- Contrast: in time / on time: The wedding car was on 
time, but the bride wasn’t ready. Fortunately, she arrived 
at the church on time for the ceremony. 
- American /British usage: The travel agency has found 
us a flight that leaves Wednesday.  
- It’s after / past 11 o’clock 
- Assignments must be submitted before/ by 30th 
November 

- Contrast: during / for 
- Preposicions:  within, by, during, within 
2. Ubicació temporal relativa. 
- Adverbis de temps i expressions temporals.  
- Oracions adverbials de temps.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Freqüència. 
- Adverbis i locucions de freqüència: seldom, rarely:  
I have seldom met such charming people; They told us 
that they rarely go to the the cinema. 
-En llenguatge formal o literari:Inversió del verb i el 
subjecte: 
Rarely had they seen such beautiful scenery. 
4. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat). 
- Anterioritat: before, already; until, (not) yet. 
Ús  dels temps verbals: 
- She walked out before I had a chance to explain the 
situation; It was three days before the letter arrived; I 
didn’t think I’d like skiing before I tried it, 
- Posterioritat: later, once: Once he moves to London, I’ll 
never see him again.Won’t the park look good once the 
trees have reached maturity? 
-Simultaneïtat: still, as soon as; while, whilst, 
meanwhile, in the meantime: 
-Ús del temps verbals: 
- As soon as you have seen her, come and tell me;She 
wrote to me after she spoke/had spoken to John; After I 
have written the book, I’m having a holiday; You can go 
when you’ve typed those letters; Turn the light out as 
you leave, etc. 
Temps verbals 
a) Expressió del present 
- Present simple; present continuous; present perfect; 
present perfect continuous 
b) Expressió del passat  
- Past simple; past continuous; past perfect; past perfect 
continuous; present perfect 
- Ús d’aspectes progressius per expressar formalitat o 

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. 20791

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

   

Anglès – Avançat C1 

499 
 

continuous. 
Consolidació dels temps verbals del passat i el seu ús 
en combinació amb els del present, sobre tot en la 
narració. 
c) Expressió del futur 
- Future simple (will/shall + infintiu); present 
continuous; going to + infinitiu; present simple (amb 
significat futur); 
Future continuous: I start university in October, so I’ll 
be stiudying hard until June next year. 
Future perfect: By the time you come to visit I’ll have 
got to know the city quite well. 
- Verb modal “should” per parlar del futur: we should 
get to your place by lunchtime. 
- To be supposed to be +-ing per expressar accions en 
el futur: 
We’re supposed to be going away a few days next 
week. 

 
 
 
e) Ús del verbs auxiliars 
-Els auxiliars will i would per expressar hàbits i 
característiques i rutines 
- Hàbits en present: My sister Jackie will smoke in the 
car, even though I have asked her not to do it a 
thousand times! 
- Hàbits en passat:  
Quan aquests hàbits arriben a ser molestos, es fa servir 
la forma no contracta de would (en afirmativa): 
I had a roomate in college who would tell me all the 
details of her family’s financial affairs even though I 
made it very clear I wasn’t interested. She just wouldn’t 
shut up! 
- To be, to have, do/does/did, modals (can, may, must, 
could, should) 
-Respostes curtes amb Yes i No questions: Yes, he 

does, No, he doesn’t  
- Auxiliars amb so i neither: so do I, neither can I 
- Replay questions per expressar interès o sorpresa: 

did you? 
- Per mostrar intensitat o èmfasi: I do know the answer. 
- Question tags 

- Substitució: The chef seems to expect all diners to 
enjoy raw food, but I certainly don’t. 
 
 
 
 

distanciament: I was wondering if you could... 
c) Expressió del futur 
- Future simple (will/shall + infintiu); present 
continuous;going to + infinitiu; present simple  (amb 
significat futur); 
- Future continuous: I start university in October, so I’ll 
be studying hard until June next year. 
- Future perfect: By the time you come to visit I’ll have 
got to know the city quite well. 
- Future perfect continuous: By the time I get to New 
York you’ll be sleeping (asleep). 
- Ús del future continuous per indicar accions que 
entren dins de la normalitat: Will you be passing the 
post office?We will be flying at an altitude of 35,000 
feet, etc. 
- Verb modal “should” per parlar del futur: we should 
get to your place by lunchtime 
- To be supposed to be +-ing per expressar accions en 
el futur: 
We’re supposed to be going away a few days next 
week. 

e) Ús del verbs auxiliars 
- Els auxiliars will i would per expressar hàbits i rutines 
- Hàbits en present 
Every morning my husband’ll get up, make a coffee and 
sit down to read the news on his computer while I’ll have 
my breakfast and a quick read of my book. 
Quan aquests hàbits arriben a ser molestos, es fa servir 
la forma no contracta de will: 
 Unfortunately, he will (always) interrupt me to tell all the 
important news and it drives me mad! 
-Hàbits en passat:  
Quan aquests hàbits arriben a ser molestos, es fa servir 
la forma no contracta de would: 
My grandfather had a dog that he’d feed at the table 
when we were all eating. My mother used to shout and 
get angry with him, but he would do it regardless! He 
just wouldn’t stop. 
Quan els hàbits en passat duen una carga afectiva 
notable, “would” es emprat en lloc de “used to”: When I 
was a child my grandmother would cook delicious meals 
for me. 
- To be, to have, do/does/did, modals and semi-modals 
(can, may, must, could, should, need, dare) 
-Respostes curtes amb Yes i No questions: Yes, he 

does, No, he doesn’t  
- Auxiliars invertits amb so i neither: so do I, neither can 

I. 
- Replay questions per expressar interès o sorpresa: 

did you? 
- Per mostrar intensitat o èmfasi: I do know the answer 
- Question tags 
- Substitució: The chef seems to expect all diners to 

enjoy raw food, but I certainly don’t; I was unable 
to  contact the barrister about the trial but I’ll ask 
the clerk to do that tomorrow. 

- Ús dels verbs semi-modals en la substitució : Write a 
letter to the boss complaining about what he said, but 
only if you dare to! 
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IV. L'aspecte 
1. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual).  
2. Perfectiu:  
- Contrast entre els usos del passat simple, el present 
perfecte i el present perfect continuous 
3. Duratiu  
-By the time I arrive, you’ll be sleeping. 
4. 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 
5. Iteratiu  
- Significat iteratiu:There are literally hundreds and 
thousands of blinking, beeping, and flashing lights 

IV. L'aspecte 
1. Perfectiu 
- Contrast entre els usos del passat simple, el present 
perfecte i el present perfect continuous 
2. Perfectiu:  
- Contrast entre els usos del passat simple, el present 
perfecte i el present perfect continuous 
3. Duratiu 
-By the time I arrive, you’ll be sleeping. 
4. 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 
5. Iteratiu 
- Significat iteratiu:There are literally hundreds and 
thousands of blinking, beeping, and flashing lights. 

V. La modalitat 
1. Capacitat  
- 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 Iwas 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 
2. Necessitat 
- Expressió de la necessitat amb verbs no modals: 
- want to 
- Have to, don’t have to 
- Don’t have to, needn’t 
- Expresió de la necessitat amb verbs no modals: it 
takes; it took me 3 hours to finish my homework. 
3. Possibilitat i deducció  
- 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. 
- Assupcions lògiques: He couldn’t be at work; she must 
be tired; they can’t be rich 
- 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 

V. La modalitat 
1. Capacitat  
- Expresió de la capacitat amb verbs no modals: be able 
to; it takes/holds/serves: it takes courage to do that 
 
 
 
 
 
2. Necessitat 
- need + -ing: the cat needs feeding 
 
 
 
 
 
3. Possibilitat i deducció 
- 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. 
- Assupcions lògiques: He couldn’t be at work; she must 
be tired; they can’t be rich 
- 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 
- Expressions de probabilitat i certesa: (un)likely to; 
bound to; sure to; certain to, due to: The payment is 
likely to take ten days to arrive; Your application is 
bound to fail if you don’t get the divisional director’s 
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futur:  
-Expressions de probabilitat i certesa: (un)likely to; 
bound to; due to: The payment is likely to take ten days 
to arrive; Your application is bound to fail if you don’t get 
the divisional director’s approval, etc.. 
-Scientists may/might  well be mistaken in their views on 
global warming. 
- I reckon that’s true 
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 rattle their jewellery? 
6. Suggeriments, consells, avisos i crítiques 
- ought (not) to: you ought to do more exercise 
- Had better: you’d better not drink and drive 
7. 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. 
8. Prohibició 
- to not be allowed to 
9. Oferiments 
- Shall. Shall I help you?; Shall we go to the cinema? 
- Can I get you something? 
10. Peticions 
- Expressió de la petició amb modals: might (formal): 
might I borrow your dictionary 
- Expressió de la petició amb verbs no modals: Will you 
give your pen?; Would you mind coming with me? 
11. Altres : 
- be meant to, be supposed to 
 

approval, etc. 
- Adverbis i locucions adverbials modals: definitely. 
- Canvi de posició de “definitely” en oracions 
affirmatives i negatives: He’ll definitely pass the exam; 
He definitely won’t pass the exam 
 
 
 
5. Volició,intenció, preferència i desig 
- What if ...? 
 
 
 
 
 
 
6. Suggeriments, consells, avisos i crítiques 
- ought (not) to: you ought to do more exercise 
- Had better: you’d better not drink and drive 
7. 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. 
8. Prohibició 
- to not be allowed to 
9. Oferiments 
- Would you like me to do the cleaning? (polite) 
10. Peticions 
- Expressió de la petició amb modals: might (formal): 
might I borrow your dictionary 
- Expressió de la petició amb verbs no modals: Will you 
give your pen?; Would you mind coming with me? 
11. Altres : 
- be meant to, be supposed to 
12. Expressió de la crítica o de molèstia: 
He could at least be more polite; you might at least help 

VI. La manera 
- 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, I feel good, 
etc.) 
- Contrast amb les seves formes adjectivals 
- Sintagmes preposicionals comuns: by chance, on 
time, out of date, , etc. 
 

VI. La manera 
- 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, I feel good, 
etc.) 
- Contrast amb les seves formes adjectivals 
- Sintagmes preposicionals comuns: by chance, on 
time, out of date, after all, at any rate, by the way, on the 
whole, etc. 

VII. La veu 
La veu passiva i activa 

VII. La veu 
La veu passiva i activa 
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- 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 
 
 
 
 
 
 
Estructures passives quan el complement del modal 
s’expressa en passiva 
- Modals en veu passiva per expressar deducció en el 
passat: cars mustn’t/shouldn’t be parked here 
- Modals en veu passiva amb temps perfectes: Your car 
shouldn’t have been parked here; he might have been 
arrested 
Passives impersonals 
- Amb “it”: It is said that: it is said that he is 100 years 
old 
- Hearsay reported speech: He is said to be 100 years 
old.(thought, believed, reported, understood, known, 
expected, alleged, considered) 
Two people are reported to have been killed in the 
explosion 

- 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 amb gerundi: Having been introduced in 
1988, the Road Traffic Act regulates all vehicle use on 
UK roads. 
- Estructures causatives: He’s having his car repaired 
- Causatives actives i passives: We made him hand the 
Money over / He was made to hand the money over 
- Passives amb transitius dobles: She was given flowers 
for her birthday. 
- Passives with “get”: The bank got robbed; The team 
will get crushed 
Estructures passives quan el complement del modal 
s’expressa en passiva 
- Modals en veu passiva per expressar deducció en el 
passat: cars mustn’t/shouldn’t be parked here 
- Modals en veu passiva amb temps perfectes: Your car 
shouldn’t have been parked here; he might have been 
arrested 
Passives impersonals 
- Amb “it”: It is said that: it is said that he is 100 years 
old 
- Hearsay reported speech: He is said to be 100 years 
old.(thought, believed, reported, understood, known, 
expected, alleged, considered) 
Two people are reported to have been killed in the 
explosion 

VIII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 

VIII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 

1. Estructura dels predicats verbals 
- El·lipsi i substitució: I’ve heard she’s become a 
vegetarian and I think I will too; I don’t want to go to the 
gym, but I really should. 
- 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 

1. Estructura dels predicats verbals 
- Règims verbals:  
- Verb+ing: adore, advise, allow, avoid, can’t bear, can’t 
help, consider, detest, dislike, enjoy, fancy, finish, forbid, 
imagine, keep, mention, miss, permit, practise, 
recommend, resent, resist, suggest, understand. 
Have you considered taking up yoga?; They forbid 
smoking here. 
-Verb+object+-ing: avoid, can’t bear, can’t help, 
catch,discover, detest, dislike, enjoy, fancy 
feel,find,hear, imagine, leave, mention, miss, 
notice,observe, resist, see, want,watch, understand. 
She caught him cheating in the exam; I don’t want you 
going home alone. 
-Verb +to-infinitiu: 
afford, agree, appear,arrange,attempt, choose, dare, 
deserve, expect, force, guarantee, help, hope, intend, 
manage, need, neglect, pepare, pretemnd, refuse, 
volunteer, want, wish. 
He appeared to be telling the truth; Tracy agreed to start 
next Monday,etc. 
-Verb+object+to-infinitiu 
advise, allow, cause, command, compel, encourage, 
forbid, get, instruct, invite, leave, oblige, order, permit, 
persuade, recommend, remind, request, tell,  urge, 
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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. 
 
 
2. Estructura dels predicats no verbals 
Modificació, segons complexitat de l’oració, del: 
-Sintagma nominal 
-Sintagma adjectiu 
-Sintagma adverbial 
-Sintagma preposicional 
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. 
3. Oracions subordinades substantives 
- that-clauses:  
Darrera noms: danger, fact, idea, opinion, possibility: 
Many people are of the opinion that examinations are 
easier today than 20 years ago 
Following adjectives: clear, interesting, likely, possible, 
sad, sure, true: It is encouraging that students argue 
strongly against this. 
Following thinking and reporting verbs (as object): 
believe, explain, know, say, suggest, understand: Many 
believe that exams today aim to test more than 
memorised knowledge. 
-Com a complement de l’oració: I think whoever wrote 
this is a genius. Do you know when he is coming? I’m 
always forgetting where I’ve left things. 
-Darrera preposició: It depends on who you know, not 
what you know; Have you read about how you can 
improve your memory? 
- Amb clausula to-infinitiu: I don’t know what to say; He 
showed me how to solve the problem. 
-If/whether en preguntes indirectes: John asked 

warn, afford, choose, dare, deserve, expect, force, help, 
intend, need, want, wish. 
-Verb(+object) +infinitiu sense to: 
You’d better go. 
Please, let me come with you. 
He made me finish my report. 
-Els verbs help,dare,need amb infinitiu amb o sense to: 
Can you help me (to) carry this case? Do you dare (to) 
climb this wall? 
-Verbs +-ing o to-infinitiu amb poca diferència de 
significat: attempt, begin, can’t bear, hate, etc.: I started 
watching the programme, etc. 
-Verbs +-ing o to-infinitiu amb diferència de significat 
important: forget / remember; go on; means / meant; 
stopped; try:  
I remember/forget buying milk that day; Please go on 
telling us about it; He went on to become a doctor; 
Managing well means communicating well; We meant to 
get here on time,etc. 
-En passiva: They let me drive their new BMW; I was 
allowed to drive their new BMW. 
-Frases de participi present: 
The miners had been underground for 69 days when 
they were finally rescued: Having been undergound for 
69 days, the miners were finally rescued 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Oracions subordinades substantives 
- that-clauses:  
Darrere noms: danger, evidence, fact, idea,likelihood, 
opinion, possibility: There is evidence that more people 
are becoming aware of Multiple Intelligence Theory. 
Following adjectives: clear, interesting, likely, possible, 
sad, sure, true: It is encouraging that more teachers are 
adopting its ideas. 
Following thinking and reporting verbs (as object): 
believe, explain, know, say, suggest, understand: 
Multiple Intelligence Theory suggests that people learn 
differently 
-Com a complement de l’oració: I think whoever wrote 
this is a genius. Do you know when he is coming? I’m 
always forgetting where I’ve left things. 
-Darrere preposició: It depends on who you know, not 
what you know; Have you read about how you can 
improve your memory? 
- Amb clausula to-infinitiu: I don’t know what to say; He 
showed me how to solve the problem. 
-If/whether en preguntes indirectes: John asked 
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if/whether I wanted to go to the cinema; Whether or not 
the theory is true is arguable; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Estil Indirecte 
- Canvis necessaris en els temps verbals i en els 
pronoms i adverbis 
- Reported questions- “Are you goingto 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+object+to: tell, warn, advise,forbid, etc. 
They warned him not to be late.  
Verb+infinitive+to: agree, claim, offer, refuse, threaten, 
etc. She threatened to call the police. 
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. 
 
5.  El participi com a adjectiu:  
- Només darrera d’un nom: applying; provided; 
questioned; discussed: Please place your rubbish in the 
bins provided; Only candidates applying for a post at 
central office need remain behind. 
 
 
 
 
6. Sintagma preposicional 
- Complement d’un verb: Don’t interfere with what I am 

if/whether I wanted to go to the cinema; Whether or not 
the theory is true is arguable; 
-Clàusules amb sèrie Wh-:The problem is who will water 
my plants while I am away. I’m not sure which she 
prefers; It’s incredible how fast she can run; They didn’t 
know what crime he had committed; You can’t imagine 
the difficulties I have with my children. 
-Clàusules amb to-infinitiu: It is out of the question to be 
neutral in this conflict; I’m very keen for them to meet 
her; He likes everyone to relax; I think it is better (for 
me) to leave at once. 
-Clàusules amb –ing: They are busy getting a barbecue 
ready; I’m  responsible for drawing up a budget; I intend 
to voice my objection to their receiving an invitation to 
our meeting.  
4. Estil Indirecte 
- Canvis necessaris en els temps verbals i en els 
pronoms i adverbis 
- Reported questions- “Are you goingto 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+object+to: tell, warn, advise, forbid, etc. 
They warned him not to be late.  
Verb+infinitive+to: agree, claim, offer, refuse, threaten, 
etc. She threatened to call the police. 
Verb+infinitive+to+someone: advise, ask, beg, 
encourage, invite, tell, etc. 
Verb+-ing: admit, advise, consider, regret, suggest. 
Verb+-ing+preposition: admit to, apologies for, complain 
about, insist on, thank someone for. 
 
5.  El participi com a adjectiu:  
- Només darrera d’un nom: applying; provided; 
questioned; discussed: Please place your rubbish in the 
bins provided; Only candidates applying for a post at 
central office need remain behind. 
- Davant o darrera d’un nom: affected, chosen,  
remaining, selected:Please provide me with a list of the 
selected candidates/ candidates selected;Will the 
affected patients / patients affected please fill in a 
complaints form? 

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. 20797

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

   

Anglès – Avançat C1 

505 
 

doing! 
- Complement d’un adjectiu: I am concerned about your 
progress 
 
7. Inversions (Modificació en l’estructura de 
l’oració) 
- Inversions bàsiques: Not only ..., but also; no sooner ... 
- Fronting: Inversions introduïdes per here, there, out: 
Here she comes; out she goes; here comes the queen. 
- Inversió en narratives per introduir l’estil directe amb 
un nombre com a subjecte: “I’ll never forget you”, said 
the princess / she said 
 

 
6. Sintagma preposicional 
- Complement d’un verb: Don’t interfere with what I am 
doing! 
- Complement d’un adjectiu: I am concerned about your 
progress 
 
7. Inversions (Modificació en l’estructura de 
l’oració) 
- Inversions amb mots i frases adverbials negatius: Not 
only ..., but also; hardly...when; under no circumstances; 
Not a ... as... (Not a sound did she make as she crawled 
through the window); Never... (Never in my life have I 
met anyone who is so annoying); Not since... (Not since 
I was a child have I enjoyed myself so much); Not until... 
(Not until you can behave like an adult will we treat you 
like one); No sooner...that 
- Inversió del temps condicional per expressar registres 
formals: Amb inversió: Had I known it was so late, I 
would have called you before; Should the crisis 
continue, we may be forced to take further measures; 
were you to resign now, it would be disastrous 
- Altres inversions: Only then (The train began to move. 
Only then was I able to relax); Only when ... (Only when 
you leave home do you realize how expensive 
everything is); Only by ... (only by joining efforts...); 
Rarely ... (Rarely have I met a more irritating person); 
Rarely ... unless (Rarely do I spend money unless it is 
an absolute necessity); Seldom ... (Seldom would one 
find a vinyl record in such good condition; on no 
account; in no way... 
- Inversions introduïdes per adverbis: here, there: Here 
she comes; Here comes the queen. 
-Fronting: Inversions amb verbs de moviment precedits 
d’un adverbi: Out she goes 
- Inversió en narratives per introduir l’estil directe amb 
un nombre com a subjecte: “I’ll never forget you”, said 
the princess / she said  

IX. L'afirmació, la negació, la interrogació i 
l'exclamació 
1. L’oració exclamativa (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. 
- Activadors negatius: no money, no people; no pain, no 
gain 
- Estructures: I don’t know anything / I know nothing 
- Omissió de constituents: el·lipsis 
Omissió del subjecte: Told you so, looks like rain; 
serves you right 
Omissió del verb: Not bad, that wine; quite nice, that 
dress 
Auxiliar enfàtic: I do want you to come with me 

IX. L'afirmació, la negació, la interrogació i 
l'exclamació 
1. L’oració exclamativa (afirmativa i negativa): 
- Característiques de la llengua parlada:  
Wanna cuppa tea?; doble contracció: He shouldn’t’ve 
done it; Karl and Jenny’ve had a new baby, etc. 
-Ellipsis: Joining us later? Been here before? Like it? 
Anyone at home? 
-En oracions negatives, darrera think, hope, believe, 
imagine: I hope not!; I imagine not. 
- Does your sister still live in New Zealand? No, not any 
more./ No, she no longer lives there. 
- You’ll get no help from Janine 
- There isn’t any reason / is no reason to ... 
-There’s no harm in ...It’s no use / no good ... 
 
 
2. L’oració interrogativa 
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2. L’oració interrogativa 
Wh-words +prepositions: 
Who are you buying the bracelet for? 
Which station will you be arriving at? 
- 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? 
- 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! She’s no artist! 
- 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! 

Wh-words +prepositions: 
Who are you buying the bracelet for? 
Which station will you be arriving at? 
 - Stranded prepositions: 
-en preguntes: Who are you coming to the party with? 
(Object Who) 
-en frases de relatiu: I’ve been offered the job I applied 
for!(Object the job) 
-en frases d’infinitiu: That man is impossible to work 
with! (Object that man) 
 -en frases passives: What is your coat made 
from?(Object What) 
-Preguntes indirectes 
-Preguntes de la sèrie Wh- amb peposicions 
-La pregunta retòrica 
-Preguntes en forma negativa: Won’t you come to the 
beach with us tomorrow? 
3. L’oració exclamativa 
- Amb estructura exclamativa amb what  i how: What an 
honest friend!; What a fabulous view!; How hot it is!; 
What a beautiful smile he has! 
-Be careful! There’s been an awful accident! 
- Formes el·líptiques: Everybody outside! 
- Amb inversió (fronting): Off you go!; Down you get! 

X. Relacions lògiques 
1. Conjunció:  
- Besides, Moreover, Furthermore, in addition to, too / 
as well, also, on top of that. 
2. Disjunció: 
- Coordinació disjuntiva amb or 
- Coordinació disjuntiva amb either / or, neither / nor 
3. Contrast i oposició 
- Coordinació adversativa amb but / however / although  
- Coordinació adversativa amb although,  in spite of / 
despite + gerundi / noun; having said that; despite the 
fact that... 
- On the one hand..., on the other hand 
 
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 
- Frases aforístiques adverbials:  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 

X. Relacions lògiques 
1. Conjunció:  
- Besides, Moreover, Furthermore, in addition to, too / 
as well, also, on top of that. 
2. Disjunció: 
- Coordinació disjuntiva amb or 
- Coordinació disjuntiva amb either / or, neither / nor 
3. Contrast i oposició 
- Coordinació adversativa amb but / however / although  
- Coordinació adversativa amb amb although, even 
though, though, in spite of / despite + gerundi / noun 
(the fact that); having said that; despite the fact that 
- On the one hand..., on the other hand 
- Whereas, while, nevertheless, yet: She was attracted 
to the stranger, yet something in her was telling her not 
to get close to him  
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... 
- Altres estructures per fer comparacions: nearly / 
almost / just / half/twice as easily; as; not (nearly/quite) 
as/so ... as; nothing like as/ nowhere near as... 
5. Causa:  
- Subordinació causal amb because (of) 
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+ as + SN +(SV) 
- Since: Since it’s too late we’ll have to finish our 
meeting now. 
- For: The boss sent me home for it was too late  
 
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 
- For someone to: It’s difficult for someone to learn a 
new language  
7. Condició: 
- Frases condicionals: Type 0, 1, 2 and 3 
- Mixed conditionals:Unreal past+unreal present: If we 
hadn’t gor lost, we’d be there now.; Unreal present + 
uneal past: If I were  more ambitious person, I’d have 
become a politician. 
- Conjuncions alternatives a if:  
-unless:Unless the weather improves, we’ll have to 
cancel the game. She won’t go to sleep unless you tell 
her a story. 
-providing/provided (that), on condition that/as/so long 
as (not use with conditional 3): I’ll lend you the money 
providing you pay it back next month. 
-whether ... or not: Whether the government likes it or 
not, they have to give more aid to the developing world. 
-suppose/supposing, what if (generally present tense): 
What if your plan fails then? 
-Omissió de if:  
-Inversió: Should you (ever) find yourself in Manchester, 
we would be glad to see you; Were the company to 
collapse, people would lose their savings; Had I known 
earlier that you wanted to join the team, I would have 
put your name on the list; Jack would have scored a 
goal, had the Everton striker not kicked him in the ankle. 
-Expressió de la hipòtesi: wish / if only 
- Situacions en el present imaginats o no reals: wish/if 
only; would rather; would prefer; as if;  
-wish/if only+verb en passat:  I wish /if only we had more 
money; I wish I was/were a bit taller. 
-wish+would: I wish Peter would wear smarter clothes; I 
wish the weather would improve; I wish I could stop 
smoking (NOT I wish I would stop smoking). 
-wish/if only+past perfect: I wish we’d had something to 
eat earlier; If only I hadn’t missed my dentist 
appointment. 
-would rather, would prefer: I’d rather you didn’t ask me 
for more money; I’d prefer it if you didn’t ask me for 
more money. 
-as if: He acts as if he was a teenager, when, in fact, 
he’s in his thirties. 
- Imagine you won the lottery, how would you spend the 
money? 
 

- Due to, owing to: The Flight was delayed due / owing 
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/ As: Since/ As it’s too late we’ll have to finish our 
meeting now. 
- For (sentit formal i literari): The boss sent me home for 
it was too late  
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 
- For someone to: It’s difficult for someone to learn a 
new language  
 
7. Condició: 
- Frases condicionals: Type 0, 1, 2 and 3 
- Mixed conditionals:Unreal past+unreal present: If we 
hadn’t gor lost, we’d be there now.; Unreal present + 
uneal past: If I were  more ambitious person, I’d have 
become a politician. 
- Conjuncions alternatives a if:  
- unless:Unless the weather improves, we’ll have to 
cancel the game. She won’t go to sleep unless you tell 
her a story. 
-providing/provided (that), on condition that/as/so long 
as (not use with conditional 3): I’ll lend you the money 
providing you pay it back next month. 
- whether ... or not: Whether the government likes it or 
not, they have to give more aid to the developing world. 
-suppose/supposing, what if (generally present tense): 
What if your plan fails then? 
- Omissió de if:  
-Inversió: Should you (ever) find yourself in 
Manchester, we would be glad to see you; Were the 
company to collapse, people would lose their savings; 
Had I known earlier that you wanted to join the team, I 
would have put your name on the list. Jack would have 
scored a goal, had the Everton striker not kicked him in 
the ankle. 

- Expressió de la hipòtesi: wish / if only 
- Situacions en el present imaginats o no reals: wish/if 
only; It’s (high) time; would rather/sooner; would prefer; 
as if/though;  
-suppose/supposing, what if: 
-wish/if only+verb en passat:  I wish /if only we had 
more money; I wish I was/were a bit taller. 
-wish+would: I wish Peter would wear smarter clothes; I 
wish the weather would improve; I wish I could stop 
smoking (NOT I wish I would stop smoking). 
-wish/if only+past perfect: I wish we’d had something to 
eat earlier; I only I hadn’t missed my dentist 
appointment. 
-It’s (high) time: It’s time you gave up playing computer 
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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 
- Adverbis modificadors de oracions: Unfortunately, I 
have hardly seen Jane lately 
Restrictius 
- Adverbis d’actitud: honestly, seriously, confidentially, 
personally, surprisingly, ideally, officially, obviously, 
clearly, surely 

games; It’s high time you stopped spending so much 
time watching Netflix and spent more studying your 
notes! 
-would rather/sooner, would prefer: I’d rather/ I’d sooner 
you didn’t ask me for more money; I’d prefer it if you 
didn’t ask me for more money. 
-as if/though: He acts as if/though he was/were a 
teenager, when, in fact, he’s in his thirties. 
- (Just)suppose, supposing, imagine you won the lottery, 
how would you spend the money? 
-What if you had hurt yourself-what would have 
happened then?   

8. Connectors parentètics: 
- De continuïtat: Also  
- D'exemplificació: For example 
- De conseqüència: So/such... that, as a result, with the 
result that; therefore, or else, consequently 
- D'oposició o discursius: However, nonetheless, 
otherwise 
- Adverbis modificadors de oracions: Unfortunately, I 
have hardly seen Jane lately 
Restrictius 
- Adverbis d’actitud: honestly, seriously, confidentially, 
personally, surprisingly, ideally, officially, obviously, 
clearly, surely 
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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 
Aquest nivell exigeix una elevada correcció  
ortotipogràfica. En principi, no haurien d’aparèixer 
errors d'aquest tipus 
 
Representació gràfica de les vocals: 
- Correcció en l’escriptura dels grups vocàlics en el lèxic 
corresponent al nivell:  

Representació gràfica de les consonants: 

- Correcció en la escriptura de l grups consonàntics en 
el lèxic corresponent al nivell: 

 
Altres fenòmens ortogràfics: 

- Reforç del contigunts inclosos al nivell B2: 

- Correcta separació de paraules en síl·labes. 

- Abreviatures del lèxic habitual  

- Producció ortogràficament correcta dels homòfons 
segons context 

- Escriptura correcta dels noms propis (figures 
històriques o d’especial rellevància en el món 
anglosaxó) i geogràfics (Huckleberry Finn, Nathaniel 
Hawthorn, Gloucester, Pyongyang, Naypyidaw -capital 
city of Myanmar-, etc.)  

 
Puntuació: 
- Correcta puntuació i ús dels signes ortogràfics, amb 
especial menció del punt i coma. 
 

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 habituals: 
ain't, gocha, 'cause, etc. 

- Reconeixement de les abreviatures i acrònims més 
habituals (a.s.a.p, UN, NATO, WHO, RSPCA, etc.) 
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COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICO-FONOLÒGICS 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE 

TEXTOS ORALS 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

1. SONS I FONEMES VOCÀLICS I  LES SEVES 
COMBINACIONS 
 
Producció dels sons vocàlics de qualitat breu i 
llarga. Parells mínims: been/bin; cup/cap; full/fool:  
 
[ʌ]  Vs [ɑː] (up / car); [æ], [e] Vs [ɜː] (cat / egg / her); [ɪ] 
Vs [i:] (ship / sheep); [ɒ] Vs [ɔː] (clock / horse); [ʊ] Vs 
[u:] (put / boot); [aɪ] (bike); [eɪ] (train); [ɔɪ] (coin); [əʊ] 
(phone); [aʊ] (found); [eə] (chair); [ɪə] (ear); [ʊə] (poor) 
 
Producció correcta dels sons vocàlics en  stressed 
vowels: 
 
- [ʌ] “u” (cut, mumble); “o” (brother); casos 
excepcionals: “ou” (country); “oo” (blood) 
 
- [ɑː] “ar” (dark); “alm” (palm); “alf” (calf); “ant” (plant); 
“ask” (task); “asp” (grasp); “ass” (grass); “ast” (past); 
casos excepcionals: “ear” (heart) 
 
- [æ] “a” (bat, fantastic) 
 
- [e] “e” (fled, nettle); casos excepcionals: “ea” (breath) 
 
- [ɜː] “er” (perfect); “ir” (thirst); “ur” (burn); “wor-”  (worm); 
“ear+consonant” (earth) 
 
- [ɪ]  “i” (print); in unstressed position: “e” (remember, 
market); “y” (pity); “ai” (captain); “-age” (image); “-ace” 
(surface) 
 
- [i:] “e” (he); “ea” (mean); “ee” (flee); “ei” (receive); “eo” 
(people); casos excepcionals: “ie” (chief) 
 
- [ɒ]  “o” (pot, rotten); “wa/wha” (water, what); casos 
excepcionals: “ou” (cough) 
 
- [ɔː] “or” (for, corn); “or+vocal” (forehead); “au” 
(Autumn); “aw” (thaw); “al” (ball); “aught” (caught); 
“ought” (sought); “war” (warm); “wal” (wall); casos 
excepcionals: sure, poor 
 
- [ʊ] “u” (cushion); casos excepcionals:  
 “o” (wolf); “ou” (should); “oo” (good, took) 
 
- [u:] “oo” (spoon); “ew” (crew); casos excepcionals: “o” 
(move); “oe” (shoe); “ou” (soup)  
 
- [aɪ] “i” (write); “-y” (sky); “ie” (die); “io” (violin); “igh” 
(sigh); “ign” (sign); “ild” (child); “ind” (mind); casos 
excepcionals: “uy” (buy); “ye” (bye) 
 
- [eɪ] “a” (take); “ai” (rain); “ay” (day); “ey” (they); “eigh” 
(weigh) 
 
- [ɔɪ]  “oi” (coin); “oy” (boy) 
 
- [əʊ] “o” (go, photo); “oa” (road); “ou” (shoulder); “ow” 

1. SONS I FONEMES VOCÀLICS I LES SEVES 
COMBINACIONS 
 
Percepció dels fonemes vocàlics breus i llargs: 
Parells mínims: been/bin; cup/cap; full/fool:  
 
 [ʌ]  Vs [ɑː] (up / car); [æ], [e] Vs [ɜː] (cat / egg / her); [ɪ] 
Vs [i:] (ship / sheep); [ɒ] Vs [ɔː] (clock / horse); [ʊ] Vs 
[u:] (put / boot); [aɪ] (bike); [eɪ] (train); [ɔɪ] (coin); [əʊ] 
(phone); [aʊ] (found); [eə] (chair); [ɪə] (ear); [ʊə] (poor) 
 
Reconeixement de les relacions més habituals entre 
sons vocàlics i stressed vowels: 
 
- [ʌ] “u” (cut, mumble); “o” (brother); casos 
excepcionals: “ou” (country); “oo” (blood) 
 
- [ɑː] “ar” (dark); “alm” (palm); “alf” (calf); “ant” (plant); 
“ask” (task); “asp” (grasp); “ass” (grass); “ast” (past); 
casos excepcionals: “ear” (heart) 
 
- [æ] “a” (bat, fantastic) 
 
- [e] “e” (fled, nettle); casos excepcionals: “ea” (breath) 
 
- [ɜː] “er” (perfect); “ir” (thirst); “ur” (burn); “wor-”  (worm); 
“ear+consonant” (earth) 
 
- [ɪ]  “i” (print); in unstressed position: “e” (remember, 
market); “y” (pity); “ai” (captain); “-age” (image); “-ace” 
(surface) 
 
- [i:] “e” (he); “ea” (mean); “ee” (flee); “ei” (receive); “eo” 
(people); casos excepcionals: “ie” (chief) 
- [ɒ]  “o” (pot, rotten); “wa/wha” (water, what); casos 
excepcionals: “ou” (cough) 
 
- [ɔː] “or” (for, corn); “or+vocal” (forehead); “au” 
(Autumn); “aw” (thaw); “al” (ball); “aught” (caught); 
“ought” (sought); “war” (warm); “wal” (wall); casos 
excepcionals: sure, poor 
 
- [ʊ] “u” (cushion); casos excepcionals:  
 “o” (wolf); “ou” (should); “oo” (good, took) 
 
- [u:] “oo” (spoon); “ew” (crew); casos excepcionals: “o” 
(move); “oe” (shoe); “ou” (soup)  
 
- [aɪ] “i” (write); “-y” (sky); “ie” (die); “io” (violin); “igh” 
(sigh); “ign” (sign); “ild” (child); “ind” (mind); casos 
excepcionals: “uy” (buy); “ye” (bye) 
 
- [eɪ] “a” (take); “ai” (rain); “ay” (day); “ey” (they); “eigh” 
(weigh) 
 
- [ɔɪ]  “oi” (coin); “oy” (boy) 
 
- [əʊ] “o” (go, photo); “oa” (road); “ou” (shoulder); “ow” 
(know); “ol” (gold); “oll” (roll) 
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(know); “ol” (gold); “oll” (roll) 
 
- [aʊ] “ou” (found); “ow” (cow)  
 
- [eə] “ar+vocal” (care, Carol, Mary); “-air” (chair); casos 
excepcionals: “ere” (where, there); “ear” (wear, bear)  
 
- [ɪə] “-ear” (beard); “er+vocal” (here, hero); “e-a” (idea) 
 
- [ʊə] “ur+vocal” (sure, plural, tour); casos excepcionals:  
“oor” (poor) 
 
Producció correcta dels sons vocàlics seguint les 
normes bàsiques de pronunciació. 
 
 
Producció correcta de les vocals curtes segons la 
seva ortografia: (regles de caràcter general amb 
possibilitat d’excepcions) 
 
- En paraules monosíl·labes amb síl·laba tancada (una 
sola vocal i acabades en consonant que no sigui “r”) o 
pluri-sil·làbiques accentuades en la darrera síl·laba . 
 
- 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 [ɪ]: fish, big, 
difficult; <o> amb [ɒ] o exepcionalment amb [ʌ]: hot, 
doctor; mom, come, mother; <u> amb [ʌ] o 
exepcionalment amb [ʊ]: up, cup, uncle; put, putting 
 
Producció de les vocals amb el seu nom alfabètic: 
<a>- [ eɪ], <e> - [iː], <i> - [aɪ], <o>- [əʊ], <u> - [ju] o [u:] 
 
- Vocal accentuada en síl·labes obertes (o seguida de 
consonant -que no sigui “r”- i vocal): make, Peter, bike, 
phone, tuna 
 
- Combinació de dues vocals ortogràficament plegades 
a les quals només la primera es pronuncia, sobretot 
s’han de prendre en consideració el següents grups 
més habituals: <a>-  [eɪ]: <ai>, <ei> - Spain, rain, 
weight, ; <e> - [iː]: <ea>, <ee> – clean, sheep; <i> - [aɪ]: 
<io> – lion; <o> - [əʊ]: <oa>,  – boat, road; El grup <ou> 
pot ésser també <əʊ> -soul, shoulder-, però molt més 
habitual [aʊ]- about, around, sound  
 
Paraules agudes acabades en vocal (excepte la <a>): 
(p.ex. he, sky, go) 
Producció de sons llargs en síl·labes tancades per 
“r”. <ar> - [ɑː]: car, farm, marvellous; <er>, <ir>, <ur> - 
[ɜː]: perfect, her, birthday, bird, Thursday, nurse;  <or> - 
[ɔː]: horse, short, pork 
 
Producció correcta del diftong que es produeix per 
la desaparició del so /r/ que apareix en els grups de 
síl·laba oberta seguida de <r> + vocal:  <ar>+vocal - 
[eə] (Sarah, care); <er> + vocal - [ɪə] (here, hero); <ire> 
- [aɪə] (require, fire); <ore> -  [ɔː] (more, core); <ure> - 

 
- [aʊ] “ou” (found); “ow” (cow)  
 
- [eə] “ar+vocal” (care, Carol, Mary); “-air” (chair); casos 
excepcionals: “ere” (where, there); “ear” (wear, bear)  
 
- [ɪə] “-ear” (beard); “er+vocal” (here, hero); “e-a” (idea) 
 
- [ʊə] - /ɔ:/“ur+vocal” (sure, cure, pure, plural, tour); 
casos excepcionals:  “oor” (poor) 
 
 
Reconeixement i assimilació de les relacions més 
habituals entre pronunciació i spelling seguint les 
normes bàsiques de pronunciació. 
 
Reconeixement de les vocals curtes segons la seva 
ortografia: (regles de caràcter general amb possibilitat 
d’excepcions) 
 
- En paraules monosíl·labes amb síl·laba tancada (una 
sola vocal i acabades en consonant que no sigui “r”) o 
pluri-sil·làbiques accentuades en la darrera síl·laba . 
 
- 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 [ɪ]: fish, big, 
difficult; <o> amb [ɒ] o exepcionalment amb [ʌ]: hot, 
doctor; mom, come, mother; <u> amb [ʌ] o 
exepcionalment amb [ʊ]: up, cup, uncle; put, putting 
 
Reconeixement de les situacions ortogràfiques que 
relacionen les vocals amb el seu nom alfabètic: <a>- 
[ eɪ], <e> - [iː], <i> - [aɪ], <o>- [əʊ], <u> - [ju] o [u:] 
- Vocal accentuada en síl·labes obertes (o seguida de 
consonant -que no sigui “r”- i vocal): make, Peter, bike, 
phone, tuna 
 
- Combinació de dues vocals ortogràficament plegades 
a les quals només la primera es pronuncia, sobretot 
s’han de prendre en consideració el següents grups 
més habituals: <a>-  [eɪ]: <ai>, <ei> - Spain, rain, 
weight, ; <e> - [iː]: <ea>, <ee> – clean, sheep; <i> - [aɪ]: 
<io> – lion; <o> - [əʊ]: <oa>,  – boat, road; El grup <ou> 
pot ésser també <əʊ> -soul, shoulder-, però molt més 
habitual [aʊ]- about, around, sound  
 
Paraules agudes acabades en vocal (excepte la <a>): 
(p.ex. he, sky, go) 
Allargament de la vocal en síl·labes tancades per 
“r”. <ar> - [ɑː]: car, farm, marvellous; <er>, <ir>, <ur> - 
[ɜː]: perfect, her, birthday, bird, Thursday, nurse;  <or> - 
[ɔː]: horse, short, pork 
 
Reconeixement del diftong que es produeix per la 
desaparició del so /r/ que apareix en els grups de 
síl·laba oberta seguida de <r> + vocal:  <ar>+vocal - 
[eə] (Sarah, care); <er> + vocal - [ɪə] (here, hero); <ire> 
- [aɪə] (require, fire); <ore> -  [ɔː] (more, core); <ure> - 
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[uə] (sure, cure, tourist, plural). 
 
Producció del so /e/ en algunes paraules amb el 
grup <ea>: bread, breakfast, healthy 
 
Producció del so [ʌ]  en paraules que no segueixen 
la norma ortogràfica habitual en  <u>: <o>: mother, 
come, another, won; <oo> blood, flood; <ou>:  young, 
cousin, country; altres casos específics: does, tough, 
rough, enough  
 
Producció dels sons /ɒ/; /ɔː/ per als grups “au”, 
“aw”: autumn, August, because, Australia, law, saw  
 
Producció correcta de les distintes pronunciacions 
del grup vocàlic <ei>: [iː] - being, ceiling, neither, 
receipt, receive; [eɪ] - neighbour, reinforce, weight;  [aɪ] 
- height;   
 
Producció correcta de les distintes pronunciacions 
del grup vocàlic <ie>: [iː] - field, believe, handkerchief, 
receipt, receive; [aɪə] - die, society, quiet;  [ɪə] - 
experience;  [e] – friend 
 
Producció correcta dels diftongs [aʊ] i 
excepcionalment [əʊ] amb la combinació <ou> / <ow>: 
[aʊ] - about, around, shout, how, clown; [əʊ] - soul, 
shoulder, tow. Casos excepcionals: row, bow 
 
Producció correcta de les distintes pronunciacions 
dels grups <ought> i <aught>: [ɔː] - bought, thought, 
nought, caught, taught, daughter, naughty; [ʌ] - enough, 
tough, rough; [əʊ] - although, though; [ɒ] - cough; [ɑː] - 
laugh; [u:] - through 
 
El fonema schwa [ə] 
 
Producció del fonema schwa [ə] en tots els sufixos 
de la llengua anglesa, en molts de prefixos i  en 
formes febles (weak forms - preposicions, verbs 
auxiliars, articles) dins del discurs natural: to, can, 
was, the, a 
 
Producció del fonema schwa [ə] (o esporàdicament 
[ɪ]) en tots els sufixos de la llengua anglesa: -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)  

[uə] (sure, cure, tourist, plural). 
 
Reconeixement del so /e/ en algunes paraules amb 
el grup <ea>: bread, breakfast, healthy 
 
Reconeixement del so [ʌ]  en paraules que no 
segueixen la norma ortogràfica habitual en  <u>: 
<o>: mother, come, another, won; <oo> blood, flood; 
<ou>:  young, cousin, country; altres casos específics: 
does, tough, rough, enough  
 
Reconeixement dels sons /ɒ/; /ɔː/ per als grups 
“au”, “aw”: autumn, August, because, Australia, law, 
saw  
 
Reconeixement de les distintes pronunciacions del 
grup vocàlic <ei>: [iː] - being, ceiling, neither, receipt, 
receive; [eɪ] - neighbour, reinforce, weight;  [aɪ] - height;   
 
Reconeixement de les distintes pronunciacions del 
grup vocàlic <ie>: [iː] - field, believe, handkerchief, 
receipt, receive; [aɪə] - die, society, quiet;  [ɪə] - 
experience;  [e] – friend 
 
Reconeixement dels diftongs [aʊ] i excepcionalment 
[əʊ] amb la combinació <ou> / <ow>: [aʊ] - about, 
around, shout, how, clown; [əʊ] - soul, shoulder, tow. 
Casos excepcionals: row, bow 
 
Reconeixement de les distintes pronunciacions dels 
grups <ought> i <aught>: [ɔː] - bought, thought, 
nought, caught, taught, daughter, naughty; [ʌ] - enough, 
tough, rough; [əʊ] - although, though; [ɒ] - cough; [ɑː] - 
laugh; [u:] - through 
 
El fonema schwa [ə] 
 
Reconeixement del fonema schwa [ə] en tots els 
sufixos de la llengua anglesa, en molts de prefixos i  
en formes febles (weak forms - preposicions, verbs 
auxiliars, articles) dins del discurs natural: to, can, 
was, the, a 
 
Reconeixement del fonema schwa [ə] (o 
esporàdicament [ɪ]) en tots els sufixos de la llengua 
anglesa: -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)  
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Producció correcta del fonema schwa (o 
esporàdicament [ɪ]) en molts prefixos de la llengua 
anglesa, sobre tot quan duen significat negatiu, 
entre d’altres: a- (amoral), anti- (antibody), auto- 
(autobiograph), dis- (disappear), en- (enclose), ex- 
(extract), extra- (extramarital), hyper- (hyperactive) -, il- 
(illegal), im- (immoral), in- (incomplete), ir- (irregular), 
non- (nonfiction), pre- (predict), un- (unfinished)  
 
Producció correcta del fonema [ɪ] per a la lletra <e> 
quan aquesta apareix en la primera síl·laba d’una 
paraula i va seguida de síl·laba tònica: remember, 
December, exam, excursion, emotion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producció correcta dels triftongs: [auə] - hour, 
shower; [aɪə] - fire, tyre, diary, lion, violin, society; [ɔɪə] - 
loyal, employer 
 
Producció correcta dels diferents al·lòfons 
corresponents a la lletra <y>: [j] al principi de paraula 
(young, yesterday); [ɪ] al final de paraula en síl·laba 
àtona (healthy, easy) i en mig de paraula entre 
consonants (symptoms); [aɪ] al final de paraula en 
síl·laba tònica (my, cry, reply), en mig de paraula 
seguida de <r> (tyre) i amb alguns prefixos d’origen 
greg com ara hyp- o psy- (hypocrite, psycho) 
 
Producció correcta dels diftongs <ai, ay, ea, ee, oa, 
io, oi, oy, oo, ou> i dels seus valors fonològics més 
habituals: [eɪ] (p.ex. Spain, rain, play); [i:] (p.ex clean, 
sheep); [əʊ] (p.ex. boat, coat, shoulder); [aɪ] (p.ex. lion); 
[ɔɪ] (p.ex. coin, boy);  [u:] (p.ex. tooth, boot); [aʊ] (p.ex. 
about, around, sound) 
 
 
Producció de la diferència entre /ʊ/ y /uː/ en el grup 
<oo>: (book, cook, good, look, took) Vs (food, moon, 
school, soon, too) 
 
Semivocals i semiconsonants: <w, y>: articulació 
correcta d’aquests sons [w] i [j] 
 
- Producció de les pronunciacions específiques a 
les combinacions de la semiconsonant /w/ amb la 
vocal “a” i el grup “or”: “wa” - /wɒ/; /wɔː/ - was, water, 
what, war, warm; “wor” -/wɜː/ - work, world, word 
 
 
- Pronunciació correcta de la lletra <y>: [j] al principi 
de paraula (young, yesterday); [ɪ] al final de paraula en 

 
Reconeixement del fonema schwa (o 
esporàdicament [ɪ]) en molts prefixos de la llengua 
anglesa, sobre tot quan duen significat negatiu, 
entre d’altres: a- (amoral), anti- (antibody), auto- 
(autobiograph), dis- (disappear), en- (enclose), ex- 
(extract), extra- (extramarital), hyper- (hyperactive) -, il- 
(illegal), im- (immoral), in- (incomplete), ir- (irregular), 
non- (nonfiction), pre- (predict), un- (unfinished)  
 
Reconeixement del fonema [ɪ] per a la lletra <e> 
quan aquesta apareix en la primera síl·laba d’una 
paraula i va seguida de síl·laba tònica: remember, 
December, exam, excursion, emotion 
 
Reconeixement de la desaparició dels fonemes [ə] / 
[ɪ] 
- En posició postònica en paraules esdrúixoles. 
(p.ex. medicine, family, emperor, interesting, 
information, vegetable)  
 
- Syllabic consonant: caiguda de [ə] en la darrera 
síl·laba quan es produeixi la següent combinació 
sil·làbica: síl·laba tancada acabada en consonant + [ə] 
+ “n”/”l”: button /’bʌtən/ > /bʌtn/ 
 
Reconeixement de triftongs: [auə] - hour, shower; 
[aɪə] - fire, tyre, diary, lion, violin, society; [ɔɪə] - loyal, 
employer 
 
Reconeixement dels diferents al·lòfons 
corresponents a la lletra <y>: [j] al principi de paraula 
(young, yesterday); [ɪ] al final de paraula en síl·laba 
àtona (healthy, easy) i en mig de paraula entre 
consonants (symptoms); [aɪ] al final de paraula en 
síl·laba tònica (my, cry, reply), en mig de paraula 
seguida de <r> (tyre) i amb alguns prefixos d’origen 
greg com ara hyp- o psy- (hypocrite, psycho) 
 
Reconeixement entre la correspondència entre els 
diftongs <ai, ay, ea, ee, oa, io, oi, oy, oo, ou> i els 
seus valors fonològics més habituals: [eɪ] (p.ex. 
Spain, rain, play); [i:] (p.ex clean, sheep); [əʊ] (p.ex. 
boat, coat, shoulder); [aɪ] (p.ex. lion); [ɔɪ] (p.ex. coin, 
boy);  [u:] (p.ex. tooth, boot); [aʊ] (p.ex. about, around, 
sound) 
 
Reconeixement de la diferència entre /ʊ/ y /uː/ en el 
grup <oo>: (book, cook, good, look, took) Vs (food, 
moon, school, soon, too) 
 
Semivocals i semiconsonants: <w, y>: 
Reconeixement d’aquests sons [w] i [j] 
 
- Reconeixement de les pronunciacions 
específiques a les combinacions de la 
semiconsonant /w/ amb la vocal “a” i el grup “or”: 
“wa” - /wɒ/; /wɔː/ - was, water, what, war, warm; “wor” -
/wɜː/ - work, world, word 
 
- Reconeixement dels diferents sons derivats de la 
lletra <y>: [j] al principi de paraula (young, yesterday); 
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síl·laba àtona (healthy, easy) [i] en mig de paraula entre 
consonants (symptoms); [aɪ] al final de paraula en 
síl·laba tònica (my, cry, reply), en mig de paraula 
seguida de <r> (tyre) i amb alguns prefixos d’origen 
greg com ara hyp- o psy- (hypocrite, psycho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SONS I FONEMES CONSONÀNTICS I LES SEVES 
COMBINACIONS. 
Producció dels fonemes consonàntics i els seus 
al·lòfons  
[b, d, g, v, z, ʒ, ð, dʒ, p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ, m, n, ŋ, l, r, h] 
 
Pronunciació diferenciada dels fonemes en les 
parelles consonàntiques sonora-sorda al final de 
paraula evitant el ensordiment de les consonants 
sonores: /b, d, g, v, z, ʒ, ð, dʒ/ - /p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ/: 
bob-bop, had-hat, dog-dock, love-laugh, spies-spice, 
with-fifth, catch-cadge 
 
Producció de les diferencies entre els sons fricatius 
total o parcialment sibilants: [z, ʒ, ð, dʒ, s, ʃ, θ, tʃ]: 
sip, ship, zip, think, zinc, sink, chink, jeep, cheap, vision, 
nation  
 
Pronunciació del passat dels verbs regulars amb 
absència del so /e/ i presencia de /ɪd/ quan pertoqui: 
work-worked (*/wɜːked/, love-loved  (*/lʌved/), depend-
depended, want-wanted (/ɪd/) 
 
Producció correcta de les paraules formades per 
“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 
 
Pronunciació de la <h> amb un so aspirat no velar. 
 
Producció correcta de les següents parelles 
sonores: 
 
- Producció diferent dels sons [n] i [ŋ]: phone, done, 

[ɪ] al final de paraula en síl·laba àtona (healthy, easy) [i] 
en mig de paraula entre consonants (symptoms); [aɪ] al 
final de paraula en síl·laba tònica (my, cry, reply), en 
mig de paraula seguida de <r> (tyre) i amb alguns 
prefixos d’origen greg com ara hyp- o psy- (hypocrite, 
psycho)  
 
Reconeixement dels al·lòfons vocàlics més comuns 
per a identificar les varietats més comuns del 
anglès (RP, Irish/Scottish i General American): 
- Pronunciació /ɑː/ en lloc de RP English /ɒ/ per a la 
lletra ”o” en la varietat de American English: I’ve got, 
shot 
 
- Pronunciació [ɒ] en lloc de RP English [ʌ] per a la 
lletra “u”/ “o” en la varietat de Irish y Scottish English: 
bus, pub, shut up, son 
 
- Alternança dels sons  [ɑː] (RP) i [æ] (Ame) (p.ex. 
dance, can’t)  
 
Reconeixement de la forma no estàndard “ain’t” en 
question tags  en el discurs casual, així com 
d’altres col·loquialismes molt habituals a l’anglès 
oral: gonna, gotta, wanna, getcha, etc. 
 
2. SONS I FONEMES CONSONÀNTICS I LES SEVES 
COMBINACIONS. 
Reconeixement dels fonemes consonàntics i els 
seus al·lòfons  
[b, d, g, v, z, ʒ, ð, dʒ, p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ, m, n, ŋ, l, r, h] 
 
Reconeixement de les fonemes en les parelles 
consonàntiques sonora-sorda al final de paraula: /b, 
d, g, v, z, ʒ, ð, dʒ/ - /p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ/: bob-bop, had-
hat, dog-dock, love-laugh, spies-spice, with-fifth, catch-
cadge 
 
 
Reconeixement de les diferencies entre els sons 
fricatius total o parcialment sibilants: [z, ʒ, ð, dʒ, s, 
ʃ, θ, tʃ] i identificació de les seves diferencies 
ortogràfiques: sip, ship, zip, think, zinc, sink, chink, 
jeep, cheap, vision, nation 
Reconeixement de les diferents pronunciacions del 
passat dels verbs regulars: work-worked /t/, depend-
depended /ɪd/, want-wanted /ɪd/, love-loved  /d/ 
 
 
Reconeixement de les “silent letters” en els grups  
Gn-, ps-, kn-, Sc-, -st-, -sl-, -mb-, -gn-: gnome, 
psychologist, know, science, listen, island, climb, 
foreign. Casos especials: answer, should, could, half, 
mustn’t, wrong, honest, knowledge, whole, doubt 
 
 
Reconeixement de la <h> com a un so aspirat no 
velar, i de la absència d’aquest so en varietats 
col·loquials: give him > giv’im 
 
Reconeixement dels fonemes consonàntics i els 
seus al·lòfons necessaris per a la comprensió de 
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nine VS singer, going, young, bank, uncle, thanks 
 
- Producció diferent entre els fonemes /b/ i /v/: base, 
vase, boat, vote 
 
- Producció diferent entre els fonemes /d/ i /ð/: they 
– day, those - dose 
 
- Producció dels diferents al·lòfons del dígraf  <ch> 
: /tʃ/- chain, /k/- architec, /ʃ/- chic  
 
- Producció del so /s/ en algunes paraules escrites 
amb <c>: cinema, cereal, delicious 
 
- Absència de la vocal /e/ davant la <s-> líquida 
inicial de paraula: Spain, stop 
- Producció de [ð] i [θ] pel dígraf <th>: this, think 
 
- Agrupacions de consonants: Consonant clusters: 
tempt, texts, scratch. Producció correcta. 
 
- Emissió de tots els sons consonàntics finals en 
agrupacions d’especial dificultat: Ness, neck, necks, 
necked, next, net, nets, nest, nests 
 
3. ENTONACIÓ I ACCENTUACIÓ 
 
Accent i atonicitat /paradigmes tonals en el 
sintagma i l’oració. Accent dels elements lèxics 
aïllats amb preeminència del accent greu i no 
accentuació dels sufixos 
 
Realització  correcta del canvi accentual en certes 
paraules de origen llatí que comparteixen la mateixa 
ortografia segons siguin verbs (accent en la darrera 
síl·laba) o substantius (accent en la primera 
síl·laba): protest, increase, progress, decrease, insult, 
produce, refund, transport, import, permit, rebel, record 
 
 
Producció correcta del canvi d’accent i de la 
reducció vocàlica: academy,  academic;  
 photograph, photography  
  
Producció correcta de les paraules compostes: 
(nombre + nombre / Adjectiu + nombre) : 
screwdriver, blackboard 
3.1. Discurs encadenat: 
En aquest nivell s’ha de ser capaç de produir missatges 
de manera prou fluida, expressats amb naturalitat i amb 
una pronunciació lo suficientment adequada que 
permeti al interlocutor comprendre sense esforç el 
missatge expressat, amb l’ús de fenòmens  
d’enunciació conjunta  (p.ex.  I like it, I’m on a business 
trip or I must have seen her = “/I likit/”, “/I’mona 

les varietats RP, Irish/Scottish 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 molt ròtica en la 
varietat de Scottish English (p.ex. water, player, 
pharmacy, marvellous) 
 
- Reconeixement de la pronunciació de la “t” 
intervocàlica com una “r” lleugerament ròtica i 
postalveolar en la varietat de American English en 
comparació amb el RP English (p.ex. water - [‘wɔːtə] Vs 
[‘wɔːrər] 
 
- Reconeixement de la pronunciació glotal stop en lloc 
de  “t” intervocàlica o d’altres consonants oclusives en 
la varietat de cockney English: (p.ex. water - [‘wɔː’ə]) 
 
 
 
 
 
 
 
3. ENTONACIÓ I ACCENTUACIÓ 
 
Accent i atonicitat /paradigmes tonals en el 
sintagma i l’oració. Accent dels elements lèxics 
aïllats amb preeminència del accent greu i no 
accentuació dels sufixos 
 
Reconeixement del canvi accentual en certes 
paraules de origen llatí que comparteixen la mateixa 
ortografia segons siguin verbs (accent en la darrera 
síl·laba) o substantius (accent en la primera 
síl·laba): protest, increase, progress, decrease, insult, 
produce, refund, transport, import, permit, rebel, record 
Reconeixement del canvi d’accent i reducció 
vocàlica: academy, academic; photograph, 
photography 
 
Reconeixement de la síl ·laba tònica en paraules 
compostes: (nombre + nombre / Adjectiu + 
nombre): screwdriver, blackboard 
 
 
 
3.1. Discurs encadenat: 
En aquest nivell s’ha de ser capaç de comprendre 
missatges fluids expressats amb naturalitat amb una 
pronunciació lo suficientment adequada que permeti 
comprendre sense esforç el missatge expressat per 
part del interlocutor, encara que pugin existir fenòmens  
d’enunciació conjunta  (p.ex.  I like it, I’m on a business 
trip or I must have seen her = “/I likit/”, “/I’mona 
business trip/” or “/I must’ve seen’er/”) 
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business trip/” or “/I must’ve seen’er/”) 
 
Producció de patrons de ritme, entonació i 
accentuació de paraules i frases per a les funcions 
comunicatives del nivell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ús d’una major intensitat de l’entonació al emprar 
verbs  auxiliars en forma negativa e interrogativa. 
(“he can DO it” VS “he CAN’T do it”); CAN you come 
tomorrow? - I can COME tomorrow - I CAN’T come 
tomorrow 
 
Intensificació de les paraules WH- i del verb 
principal en oracions interrogatives, en comparació 
amb la resta dels elements de la frase: WHAT’s your 
name?, HOW are you?, WHERE do you LIVE? 
 
Ús de les reduccions que es produeixen amb les 
combinacions de més d’un verb auxiliar: he must 
have gone, he should have done it, he can have got lost 
 
 
 
 
 
Produir correctament l’unió de paraules que al ser 
pronunciades conjuntament en el discurs natural 
sonen com una sola, prestant especial atenció a la 
unitat tonal que es forma entre els verbs i els 
pronoms amb funció d’objecte que hi els 
acompanyen així com a la diferència d’intensitat. 
(p.ex. I like it = “I likit”, she loves me = “she lovesme”)  
 
Producció correcta de les formes reduïdes y débils: 
+ shwa. Consolidació. Ensordiment de les síl·labes 
amb schwa, dels verbs auxiliars (contraccions), 
dels pronoms personals en funció d’objecte i de les 
preposicions en el discurs natural (to, could, should, 
etc.) 
 
Pronunciació de la “linking “r” quan correspongui: 
you are a student 
 
3.2. Accent i ritme. 
 
Capacitat de produir els diferents segments 
significatius dins la frase per tal de poder 

 
Reconeixement de patrons de ritme, entonació i 
accentuació de paraules i frases per a les funcions 
comunicatives del nivell.  
 
Reconèixer la existència del pronom en funció 
d’objecte darrere les formes verbals o dels grups 
preposicionals quan existeix reducció i assimilació 
de qualcun dels seves constituents: tell (h)im, tell 
(t)hem, I’m tired of’(h)er. 
 
Reconeixement de l’assimilació de la mateixa 
consonant: dangerous cyclist, biggest dog, used to, 
furthest trip 
 
Reconèixer la major intensitat de l’entonació que es 
produeix al emprar verbs  auxiliars en forma 
negativa e interrogativa. (“he can DO it” VS “he CAN’T 
do it”); CAN you come tomorrow? - I can COME 
tomorrow - I CAN’T come tomorrow 
 
Identificació de la intensificació de les paraules WH- 
i del verb principal en oracions interrogatives, en 
comparació amb la resta dels elements de la frase: 
WHAT’s your name?, HOW are you?, WHERE do you 
LIVE? 
Reconeixement de les reduccions que es 
produeixen amb les combinacions de més d’un verb 
auxiliar: he must have gone, he should have done it, he 
can have got lost 
 
Reconeixement de la inserció de  /j/ i /w/  entre 
vocals en el discurs natural: Blue (w) ink, toy (j) 
aeroplane. 
 
Reconèixer les paraules que al ser pronunciades 
conjuntament en el discurs natural sonen com una 
sola, prestant especial atenció a la unitat tonal que 
es forma entre els verbs i els pronoms amb funció 
d’objecte que hi els acompanyen així com a la 
diferència d’intensitat. (p.ex. I like it = “I likit”, she 
loves me = “she lovesme”)  
 
Reconeixement de les formes reduïdes y débils: 
+ shwa. Consolidació. Ensordiment de les síl·labes 
amb schwa, dels verbs auxiliars (contraccions), 
dels pronoms personals en funció d’objecte i de les 
preposicions en el discurs natural (to, could, should, 
etc.) 
 
Reconeixement de la presència d’una “linking “r” 
quan correspongui: you are a student 
 
3.2. Accent i ritme. 
 
Capacitat de reconèixer els diferents segments 
significatius dins la frase per tal de poder 
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identificar-los de manera individual i conjunta (v.g. 
My father – is sitting – on the sofa – next to the door) 
 
Ús de l’asserció emfàtica en la forma forte dels 
adjectius: exhausted, horrified, devastated, delighted, 
huge 
 
Ús de la prominència en les assercions emfàtiques 
(adverbis acabats en -ly) o negacions (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. 
 
 
Incrementar la intensitat al pronunciar els verbs 
principals, els noms i els verbs auxiliars en forma 
negativa dins de l’oració en comparació amb altres 
elements de la frase com ara verbs auxiliars en 
forma afirmativa, preposicions i conjuncions: I’m 
GOING to TRAVEL to EUROPE; He CAN’T help you 
 
Produir els grups preposicionals quan són 
enunciats amb un sol cop de veu sense aturades 
que modifiquin o dificultin la seva comprensió. 
 
Produir correctament la segmentació de les 
construccions comparatives (p. ex. He is as good - 
as her; she is taller – than him; He’s the best man – I’ve 
ever met; he is - better than the rest) 
3.3. Entonació. 
 
Entonar correctament les oracions enunciatives, 
exclamatives i interrogatives segons els tipus de 
preguntes: What a night that was!; 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?) 
 
Capacitat per expressar ironia I èmfasi amb l’us 
d’un to específic en els missatges orals. 

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 en la forma 
forte dels adjectius: exhausted, horrified, devastated, 
delighted, huge 
 
Reconeixement de la prominència: Asserció 
emfàtica (adverbis acabats en -ly) o negació 
(emfatització de la partícula “not” o absència de 
contracció):   
I’m really enjoying this; I’m definitely not doing that! I do 
not want to be here. 
 
Reconèixer el increment en la intensitat en verbs, 
noms i verbs auxiliars en forma negativa dins de 
l’oració en comparació amb altres elements de la 
frase com ara verbs auxiliars en forma afirmativa, 
preposicions i conjuncions: I’m GOING to TRAVEL to 
EUROPE; He CAN’T help you 
 
Reconèixer els grups preposicionals quan són 
enunciats amb un sol cop de veu sense aturades 
que modifiquin o dificultin la seva comprensió. 
 
Reconèixer la segmentació correcta de les 
construccions comparatives (p. ex. He is as good - 
as her; she is taller – than him; He’s the best man – I’ve 
ever met; he is - better than the rest) 
3.3. Entonació. 
 
Reconeixement de la entonació enunciativa, 
exclamativa i interrogativa segons els tipus de 
preguntes: What a night that was!; 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?) 
 
Reconeixement del to irònic i emfàtic en els 
missatges orals. 
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