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FRANCÈS
NIVELL BÀSIC A1
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS
TEXTOS
I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat
I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat
(intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i
(intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i
grau)
grau)
1. L'entitat
1. L'entitat
a) Substantius
a) Substantius
Classes:
Classes:
Noms propis de persona, de lloc
Noms propis de persona, de lloc
Col·lectius: les gens Concordança en plural
Flexió de gènere:
Cas general (-ø/-e) i casos particulars -er/-ère, -ien/-ienne, en,-nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne)
Cas particular sobre el mateix radical (fils/fille)
Flexió invariable (journaliste/secrétaire/élève/médecin)
Substantius independents: garçon/fille, homme /femme
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Flexió de nombre:
Cas general (-ø / -s)
Formes invariables: substantius acabats en -s,-x, -z.

b) Articles:
Definits (general): ús individualitzador i díctic, ús amb
topònims d'alguns països i ciutats
Indefinits
Partitius: cas general i particular en frase negativa.
Oposició c’est / il est

c) Demostratius:
Formes simples
d) Pronoms personals i impersonals:
Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i on
e) Pronoms personals forts
Tònics d’insistència (Moi, je parle
français)
i en
complements i adjunts amb preposició: avec elle, derrière
moi...
2. L'existència
a) Verbs
Il est (en present)
Il y a
3. La pertinença
a) Possessius
Gènere i nombre
son / leur

Flexió de gènere:
Cas general (-ø/-e) i casos particulars -er/-ère, -ien/-ienne, en,-nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne)
Cas particular sobre el mateix radical (fils/fille)
Flexió invariable (journaliste/secrétaire/élève/ médecin)
Substantius independents: garçon/fille, homme /femme
Substantius invariables: médecin
Altres casos particulars sobre el mateix radical (roi/reine,
neveu/nièce...)
professeur/professeure (francofonia)
Flexió de nombre:
Cas general (-ø / -s)
Formes invariables: substantius acabats en -s,-x, -z.
Casos particulars (-al/-aux, -eu/-eux, -ail/-aux)
Substantius independents (œil/yeux)
Substantius invariables (parents)
b) Articles:
Definits (general): ús individualitzador i díctic, ús amb
topònims d'alguns països i ciutats
Indefinits
Partitius: cas general i particular en frase negativa.
Oposició c’est / il est
Omissió de l'article definit amb avoir (avoir froid, avoir faim...)
Aposició unida al substantiu (mon ami Pierre) i separada del
substantiu (Jean, mon voisin...)
c) Demostratius:
Formes simples
Oposició c’est / il est
d) Pronoms personals i impersonals:
Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i on
En expressions impersonals: il fait froid, elles se lavent...
e) Pronoms personals forts
Tònics d’insistència (Moi, je parle français) i en complements i
adjunts amb preposició: avec elle, derrière moi...
2. L'existència
a) Verbs
Il est (en present)
Il y a
3. La pertinença
a) Possessius
Gènere i nombre
son / leur
Casos particulars: mon,ton,son + substantiu femení (mon
amie) i mon,ton,son + adjectiu (beau, nouveau, vieux / bel,
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c) Locucions preposicionals comuns
à côté de, en face de, près de...

nouvel, vieil) + substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à la tête
4. La quantitat
a) Quantificadors:
Numerals cardinals i ordinals
Indefinit variable (tout)
Indefinits invariables (peu de, beaucoup de, quelques, tout,
assez de, trop de, quelqu’un, quelque chose, plusieurs...)
De polaritat negativa: personne, rien
Exclamatius (quel, combien de)
Pronom substitut de quantitats en (j’en veux deux)
Interrogatius (combien de)
5. La qualitat
a) Adjectius:
Flexió de gènere
Cas general (-e) i casos particulars -er/-ère, -ien/-ienne, -en,nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne, -el/ -elle, -t/-tte, -s/sse, f/-ve, -s,-c/-che)
Cas particular sobre el mateix radical (fou/folle, roux/rousse,
vieux/vieille, beau/belle, nouveau/nouvelle)
Flexió invariable (facile/ difficile)
Concordança dels adjectius de nacionalitat
Flexió de nombre
Cas general (-ø / -s)
Casos particulars (-al/-aux, -eu, -eau/-eux, -ail/-aux)
formes invariables (heureux)
Concordança dels adjectius de color
6. El grau
a) Comparatius:
Formes comparatives de l’adjectiu (plus, grand, moins grand,
aussi grand)
Cas irregular: meilleur, mieux
b) Quantitatius
très, trop
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició,
moviment, origen, direcció, destinació, distància i
disposició)
a) Adverbis de lloc:
Els més freqüents: ici, là, devant, derrière, près, loin, au milieu,
au nord, à droite, au-dessus, en haut, en bas...
b) Preposicions de lloc:
à + ciutat
Les més freqüents : à, au, dans, chez, sous, sur
au(x) / en + pays
vers, par, jusqu’à
c) Locucions preposicionals comuns
à côté de, en face de, près de...

d) Pronom adverbial
y (J’y vais, Allons-y)
La localització espacial amb oració impersonal il y a
III. El temps
1. Ubicació temporal absoluta:
Hores, parts del dia, mesos, estacions, anys.
Preposicions de temps
à, en

d) Pronom adverbial
y (J’y vais, Allons-y)
La localització espacial amb oració impersonal il y a
III. El temps
1. Ubicació temporal absoluta:
Hores, parts del dia, mesos, estacions, anys.
Preposicions de temps
à, en

4. La quantitat
a) Quantificadors:
Numerals cardinals i ordinals
Indefinit variable (tout)
Indefinits invariables (peu de, beaucoup de, quelques, tout,
assez de, trop de, quelqu’un, quelque chose, plusieurs...)
De polaritat negativa: personne, rien
Exclamatius (quel, combien de)
Pronom substitut de quantitats en (j’en veux deux)
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5. La qualitat
a) Adjectius:
Flexió de gènere
Cas general (-e) i casos particulars -er/-ère, -ien/-ienne, -en,nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne, -el/ -elle, -t/-tte, s/sse, -f/-ve, -s,-c/-che)
Cas particular sobre el mateix radical (fou/folle, roux/rousse,
vieux/vieille, beau/belle, nouveau/nouvelle)
Flexió invariable (facile/ difficile)
Concordança dels adjectius de nacionalitat
Flexió de nombre
Cas general (-ø / -s)
Casos particulars (-al/-aux)

b) Quantitatius
très, trop
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició,
moviment, origen, direcció, destinació, distància i
disposició)
a) Adverbis de lloc:
Els més freqüents: ici, là, devant, derrière, près, loin, au
milieu, au nord, à droite, au-dessus, en haut, en bas...
b) Preposicions de lloc:
à + ciutat
Les més freqüents : à, au, dans, chez, sous, sur
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2. Ubicació temporal relativa:
Adverbis de temps: aujourd’hui, maintenant, ce matin,
demain, tard, tôt, avant, tout de suite, en retard, comme
d’habitude...
3. Ubicació temporal: durada
SN amb expressions temporals: deux ans, cinq minutes...

IV. L'aspecte
1. Puntual:
Verbs en present d'indicatiu
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual). Mitjançant:
Verbs en present d'indicatiu, “passé composé”

3. Ubicació temporal: durada
SN amb expressions temporals: deux ans, cinq minutes...
Pendant les vacances, il y a un an, ça fait deux ans, dans une
minute, depuis 12 ans.
4. Freqüència:
Preposicions chaque, pendant
Adjectiu indefinit tout (toute la journée )
Adverbis i locucions de freqüència: souvent, toujours, jamais
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat,
posterioritat, simultaneïtat)
a) Adverbis:
maintenant, avant, après
b) Temps verbals:
Expressió del present: Present d'indicatiu i présent progressif
ou continu être en train de + infinitiu
Imperatiu (reconeixement)
Expressió del passat: Passé recent Venir de + infinitiu,
pretèrit, pretèrit perfet compost “passé composé”
Imperfet d’indicatiu (reconeixement)
Expressió del futur: Present d’indicatiu i futur pròxim (aller +
infinitiu)
Futur d’indicatiu
IV. L'aspecte
1. Puntual:
Verbs en present d'indicatiu
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual). Mitjançant:
Verbs en present d'indicatiu, “passé composé”

3. Perífrasis aspectuals: Expressions verbals com (a) aller
+ infinitiu, devoir + infinitiu, venir de, être en train de

Expressions verbals com (a) aller + infinitiu, devoir + infinitiu,
venir de
3. Perífrasis aspectuals: Expressions verbals com (a) aller +
infinitiu, devoir + infinitiu, venir de, être en train de

V. La modalitat
1. Factualitat: Present d’indicatiu
2. Capacitat: pouvoir, savoir + infinitiu
3. Necessitat: devoir + infinitiu
4. Possibilitat: pouvoir + infinitiu
5. Probabilitat: Adverbis i locucions adverbials modals:
peut-être
6. Intenció: vouloir + infinitiu i condicional de cortesia (je
voudrais)
7. Permís: pouvoir + infinitiu
8. Obligació: devoir + infinitiu i verbs en mode imperatiu
9. Prohibició: ne pas pouvoir, devoir, il ne faut pas, il est
interdit de + infinitiu, imperatiu negatiu.

V. La modalitat
1. Factualitat: Present d’indicatiu
2. Capacitat: pouvoir, savoir + infinitiu
3. Necessitat: devoir + infinitiu
4. Possibilitat: pouvoir + infinitiu
5. Probabilitat: Adverbis i locucions adverbials modals: peutêtre
6. Intenció: vouloir + infinitiu i condicional de cortesia (je
voudrais)
7. Permís: pouvoir + infinitiu
8. Obligació: devoir + infinitiu i verbs en mode imperatiu
9. Prohibició: ne pas pouvoir, devoir, il ne faut pas, il est
interdit de + infinitiu, imperatiu negatiu.

4. Freqüència:
Preposicions chaque, pendant
Adjectiu indefinit tout (toute la journée)
Adverbis i locucions de freqüència: souvent, toujours, jamais
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat,
posterioritat, simultaneïtat)
a) Adverbis:
maintenant, avant, après
b) Temps verbals:
Expressió del present: Present d’indicatiu
Expressió del passat: Passé recent Venir de + infinitiu,
pretèrit perfet compost “passé composé”
Expressió del futur: Present d’indicatiu i futur pròxim (aller
+ infinitiu)
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2. Ubicació temporal relativa:
Adverbis de temps: aujourd’hui, maintenant, ce matin, demain,
tard, tôt, avant, tout de suite, en retard, comme d’habitude...
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VI. La manera
a) Adverbis i locucions adverbials:
De manera: formes simples (bien, mal, gratis, peu à peu
b) Preposicions
De grau (peu, assez, beaucoup, trop...)
c) Adjectius
À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)

VI. La manera
a) Adverbis i locucions adverbials:
De manera: formes simples (bien, mal, gratis, peu à peu
b) Preposicions
De grau (peu, assez, beaucoup, trop...)
c) Adjectius
À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)

Usos adverbials de l'adjectiu (parler fort, travailler dur, coûter
cher...)
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i
realitzacions
1. Estructura dels predicats verbals
L’ordre dels elements de una frase (SVO)
2. Estructura dels predicats no verbals
Oracions amb predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très grand)

Usos adverbials de l'adjectiu (parler fort, travailler dur, coûter
cher...)
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i
realitzacions
1. Estructura dels predicats verbals
L’ordre dels elements de una frase (SVO)
2. Estructura dels predicats no verbals
Oracions amb predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très grand)

Concordança subjecte-atribut (gènere i nombre)
3. Conjugacions verbals en mode indicatiu
Classes: verbs regulars en er
Present d’indicatiu: verbs regulars, els verbs més irregulars
aller, avoir, être, faire et dire i els verbs irregulars més
usuals: connaître, savoir, finir, partir, prendre, comprendre,
sortir, venir, mettre i els verbs modals (pouvoir, devoir,
vouloir)
Present d’indicatiu amb valor de futur

Concordança subjecte-atribut (gènere i nombre)
3. Conjugacions verbals en mode indicatiu
Classes: verbs regulars en er
Present d’indicatiu: verbs regulars i verbs irregulars més
usuals: aller, avoir, comprendre, connaître, devoir, dire, être,
faire, finir, partir, pouvoir, prendre, savoir, sortir, venir, vouloir.

VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):
Ordre invariable dels elements (SVO)
Oració simple: ordre dels elements en forma negativa i la
seva posició (je ne veux pas)
Ordre dels elements en forma negativa i la seva posició en
els temps compostos com “passé composé” (je n’ai pas
mangé) i els temps perifràstics ( je ne vais pas aller)
Formes el·líptiques com (a) oui, si, moi aussi

2. L’oració interrogativa:
Mitjançant l’entonació: Qui? Vous prenez quoi? Vous voulez
du pain?
(Est-ce que +) oració declarativa amb locució interrogativa:
“Est-ce que vous partez?”
Elements interrogatius (qui, qu’est-ce que, quel, quand, où,
comment, pourquoi) en posició inicial.
3. L’oració exclamativa:
Amb marques exclamatives: C’est bon! N’est-ce pas!
Amb element exclamatiu en posició inicial: Comme c’est
beau! Quel phénomène!
amb formes el·líptiques i interjeccions: Désolé! Félicitations!
Oui! Non! Si!

Present d’indicatiu amb valor de futur
Verbs regulars amb canvis ortogràfics en el radical (-cer, -ger, l
/ ll)
Alguns verbs en ir i dre
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):
Ordre invariable dels elements (SVO)
Oració simple: ordre dels elements en forma negativa i la seva
posició (je ne veux pas)
Ordre dels elements en forma negativa i la seva posició en
“passé composé” (je n’ai pas mangé)
Formes el·líptiques com (a) oui, si, moi aussi, tout à fait, pas
du tout, moi non plus.
Oracions negatives amb jamais, plus, ni.
2. L’oració interrogativa:
Mitjançant l’entonació: Qui? Vous prenez quoi? Vous voulez du
pain?
(Est-ce que +) oració declarativa amb locució interrogativa:
“Est-ce que vous partez?”
Elements interrogatius (qui, qu’est-ce que, quel, quand, où,
comment, pourquoi) en posició inicial.
“Pourriez-vous?”
qui /que /qu´(invariables)
3. L’oració exclamativa:
Amb marques exclamatives: C’est bon! N’est-ce pas!
Amb element exclamatiu en posició inicial: Comme c’est beau!
Quel phénomène!
amb formes el·líptiques i interjeccions: Désolé! Félicitations!
Oui! Non! Si!
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Amb verb imperatiu: Entrez!
IX. Relacions lògiques
1. Coordinació:
Coordinació amb et
2. Disjunció:
Coordinació disjuntiva amb ou
3. Oposició:
Coordinació d’oposició amb mais
4. Comparació:
Construccions comparatives amb comme
5. Causa:
Subordinació causal amb parce que/qu´
6. Conseqüència:
Coordinació de conseqüència amb et, alors
7. Temporal:
Subordinació temporal amb quand, pendant que

Amb verb imperatiu: Entrez!
IX. Relacions lògiques
1. Coordinació:
Coordinació amb et
2. Disjunció:
Coordinació disjuntiva amb ou
3. Oposició:
Coordinació d’oposició amb mais, au contraire
4. Comparació:
Construccions comparatives amb comme
5. Causa:
Subordinació causal amb parce que/qu´
6. Conseqüència:
Coordinació de conseqüència amb et, alors
7. Temporal:
Subordinació temporal amb quand, pendant que

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/1033714

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

El sistema d’escriptura: alfabet, sigles (SMIC, SAMU, El sistema d’escriptura: alfabet, sigles (SMIC, SAMU, HLM,
i abreviatures (tractaments M./Mme., SDF...) i abreviatures (tractaments M./Mme., abreviatures comuns:
HLM, SDF...)
abreviatures comuns: etc., ex., diccionaris , ordinals: XXe, etc., ex., diccionaris , ordinals: XXe, 2e/2ème, 1er) .
2e/2ème, 1er ).
Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters simples
Representació gràfica de fonemes i sons: caràcters vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o triples (ai, au, sc, ss, am,
simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o triples an ,en, mm, mn, nn, ph, pp, eau...).
(ai, au, sc, ss, am, an ,en, mm, mn, nn, ph, pp, eau...).
Majúscules en l’organització textual, el nombre (propi i de la
Majúscules en l’organització textual, el nombre (propi i nacionalitat).
de la nacionalitat).
Signes ortogràfics:
- Signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe), la c
Signes ortogràfics:
- Signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe), trencada (ç), l’apòstrof, la dièresis, el guió.
- Signes de puntuació.
la c trencada (ç), l’apòstrof, la dièresis, el guió.
- Signes de puntuació.
Divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica.
Divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica. Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior.
Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior.
L’elisió.
L’elisió.
Pronunciació i ortografia:
Pronunciació i ortografia:
- le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e) étonné(e)
- le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
bon/bonne,
- Oposició de vocals nasals i vocals orals:
- Oposició de vocals nasals i vocals orals: bon/bonne, copain/copine, prend/prennent, un/une, italien/italienne
- Oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son)
copain/copine, prend/prennent, un/une, italien/italienne
- Oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son)
- Oposició de la “e” (appelons/appelle, le/les, de/des, ce/ces,
- Oposició de la “e” (appelons/appelle, le/les, de/des, ce/ces, te/tes..., peur/père)
te/tes...)
- Oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu)
- Oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils - Oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils s’entendent),
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s’entendent)

/ʃ/ i /ʒ/ (bouche/bouge), /j/ i /ʒ/ (voyage)

- Pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix,)

- Pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix, œuf/ œufs,
os/os...)

- Liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic

- Liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic
- Pronunciació i ortografia de paraules estrangeres d’ús freqüent
(foot, stress, week-end...)
- Signe gràfic amb valor variable w
- Grafia œ .
- Diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent (plus, fils)
- Casos vocàlics particulars: femme, eu, currículum
- Homòfons:
ces/ses/c’est; quel(s)/quelle(s); il/ils; ais/ait/aient

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/1033714

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

El sistema vocàlic del francès:
Sons i fonemes vocàlics:
Orals:
- Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (bébé, parler, nez, pied / je, elles
vendent, faisons, monsieur / planète, conquête, Noël, peine,
chaîne, semaine )
- Oposició [o] / [ɔ] (boulot, sauver, peau,chômage, os /
métropole, alcool, médium, rhum)

El sistema vocàlic del francès:
Sons i fonemes vocàlics:
Orals:
- Oposició [i] / [u] / [y] (biologiques / trouver / rue)
Oposició [e] / [ə] / [ɛ] (bébé, parler, nez, pied / je, elles vendent,
faisons, monsieur / planète, conquête, Noël, peine, chaîne,
semaine )
- Oposició [o] / [ɔ] (boulot, sauver, peau,chômage, os / métropole,
alcool, médium, rhum)

Nasals: introducció [ɛ]̃ (pain), [ɑ̃] (temps), [ɔ̃] (pont)
- Articulació [ɛ] / [ɛ]̃
- Articulació [a] / [ɑ̃]
- Articulació [o] / [ɔ̃]

Nasals:
- Discriminació [a] / [ɛ]̃
- Discriminació [ɛ] / [ɛ]̃
- Discriminació [a] / [ɑ̃]
- Discriminació [ɛ]̃ / [ɑ̃]
- Discriminació [ɔ̃] / [ɑ̃]

Semivocal:
- Combinacions amb yod [j] (mien, lieu, payer…)

Semivocal:
- Combinacions amb yod [j] (mien, lieu, payer…)

La caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final d'una La caiguda o no de la vocal no accentuada [ə] al final d'una
paraula.
paraula.
La correspondència fonema/grafia
Sons i fonemes consonàntics:
- Discriminació entre orals i nasals.
- Discriminació entre sords i sonors.

La correspondència fonema/grafia
Sons i fonemes consonàntics.
- Discriminació entre orals i nasals.
- Discriminació entre sords i sonors.

- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- Oposició [s] / [z] (savoir/ naissance, stress, ciel, façon,
soixante, collection, patient, partiel, impartial / colza, jazz, zut,
rose, sixième)
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma / manger,

- Oposició [b] / [v] (bas / va)
- Oposició [s] / [z] (savoir/ naissance, stress, ciel, façon, soixante,
collection, patient, partiel, impartial / colza, jazz, zut, rose, sixième)
- Oposició [ʃ] / [ʒ] (chèque, shampoing, schéma / manger, soja,
mangeons)
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soja, mangeons)

- Consonants finals i la seva pronunciació.

- Consonants finals i la seva pronunciació.
Processos fonològics.

Processos fonològics.

La liaison:
Cas general:
- la liaison obligatòria (preposició o adverbi +
pronom/nom/adjectiu: dans une maison)
- la liaison facultativa (després de quaselvol forma verbal: je
suis allé)
- la liaison prohibida (després de ils, elles, on en una
interrogació tipus inversió: vont-elles arriver?)
Pronunciació de -s i -x com [z]; de -d com [t]; i de -f com [v].

La liaison:
Cas general:
- la liaison obligatòria (preposició o adverbi +
pronom/nom/adjectiu: dans une maison)
- la liaison facultativa (després de quaselvol forma verbal: je suis
allé)
- la liaison prohibida (després de ils, elles, on en una interrogació
tipus inversió: vont-elles arriver?)
Pronunciació de -s i -x com [z]; de -d com [t]; i de -f com [v].

L'elisió obligatòria:
- Monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
- Casos particulars (au/à l', du/ de l')

L'elisió obligatòria:
- Monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
- Casos particulars (au/à l', du/ de l')

- Modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet, ma/mon, - Modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet, ma/mon,
beau/bel…)
beau/bel…)
El ritme i la síl·laba accentuada:
- L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat).
- La prosòdia sil·làbica.

El ritme i la síl·laba accentuada:
- L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat).
- La prosòdia sil·làbica.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/1033714

La frase i l'entonació:
La frase i l'entonació:
- Les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa, - Les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa,
exclamativa i/o imperativa.
exclamativa i/o imperativa.
Discriminació present de l’indicatiu / passé composé (je parle
/ j’ai parlé)
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