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UNITAT 1. Aprendre fent amics 
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Assistir a una reunió que el centre on s’estudia ha organitzat amb el propòsit d’exposar els objectius i el 
funcionament del nou curs i promoure la interrelació dels membres implicats. 
 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

En actes socials 
- Entendre la invitació i saber extreure’n la informació específica. 
- Confirmar oralment l’assistència o excusar la inassistència d’acord amb les indicacions que consten a la 

tramesa. 
- Usar les formes de tractament adequades a cada persona en un acte social (per adreçar-se a algú o 

presentar-se un mateix, per saludar, per acomiadar-se, per felicitar algú, per expressar desig, etc.) 
 
En centres educatius 
- Demanar i entendre informació complementària sobre condicions d’admissió o sobre característiques 

del centre o del curs. 
- Usar el català com a llengua d’interacció habitual en l’activitat lectiva. 
 

SEGONS TEMES 

Activitat quotidiana, experiències i entreteniments 
- Intercanviar una informació concreta sobre una celebració. 
- Demanar i donar informació sobre els interessos particulars d’algú, respecte a activitats en temps lliure 

o a afeccions concretes. 
 
Informació personal 
- Parlar de la naturalesa d’una relació i de les persones que hi intervenen. 
- Identificar algú pel seu aspecte físic. Descriure algú físicament. Caracteritzar el perfil psicològic d’algú. 
 
Activitats i relacions professionals 
- Intercanviar informació sobre el tipus de feina. 
 
Habitatge i llocs de residència 
- Preguntar i dir on viu algú i donar indicacions sobre la situació de l’habitatge en relació al seu entorn 

sociocultural. 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Socialitzadora 
- Saludar i transmetre la salutació 
- Interessar-se per algú 
- Interpel·lar algú 
- Respondre a una interpel·lació 
- Expressions de cortesia de caràcter general 
 
Informativa 
- Descriure 
- Expressar el coneixement o la ignorància d’un fet 
- Preguntar i expressar sobre la intenció, la voluntat o la decisió de fer alguna cosa 
 
Expressiva 
- Expressar sentiments i estat d’ànim positius, negatius i neutres: satisfacció; grat; alegria o il·lusió 
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Valorativa 
- Demanar i donar opinions 
- Expressar un fet com a fàcil o difícil 
- Expressar un fet com a necessari o innecessari 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

- Família, amic, veí, conegut 
- Característiques físiques 
- Caràcter, temperament i conducta personal 
- Activitat, ocupació o càrrec 
- Aficions concretes: ballar, pintar, escoltar música, fer col·leccions, etc. 
- Característiques socials i urbanístiques del barri, serveis públics i privats 
- Invitacions i cites 
 

EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Presentar-se o presentar els altres 
 
Em dic/sóc...De què fas? 
Què t’agrada fer? / Que t’agrada...? 
Sóc amic/company/conegut de... 
 
-Molt de gust/Encantada. 
-Faig de/Treballo a...  
-M’agrada fer..., anar..., jugar a... 
 
Demanar disculpes i acceptar-les 
Em sap greu. 
Ho sento. 
Ho lamento, però... 
 
-No hi fa res. 
-Ho comprenc. 
-No t’hi amoïnis/No s’hi amoïni 
 
Expressar sentiments i estat d’ànim positius, negatius i neutres: satisfacció; grat; alegria o 
il·lusió 
Estic molt content/contenta. 
Em sembla bé /  tant me fa... 
 
Donar informació del fet: expressar el coneixement o la ignorància d’un tema 
Sap/Saps com funciona el curs? Saps què farem? 
No sé res de res.   
Saps qui és aquell/a?   -Deu ser... / És... 
 
Demanar i donar opinions 
Què et (li) sembla...   -Em sembla molt... 
Com has (ha) trobat ....  -Crec que... 
Què opina de...   -Ho trobo molt / poc ... 
 

COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 
Pronoms 

- Tu, vostè, li  (tracte familiar o  de respecte) 
 

Determinants 

- Contracció: preposició  + article: al, del , pel 
- Adjectius demostratius, possessius i interrogatius: aquest/a; aquell/a meu/va;  teu/va; seu/va (i plurals 

corresponents) 
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Qualificadors 

- Adjectius qualificatius de persona 
- Aspecte físic: alt, baix, gras, prim, ros, morè, calb, ulleres, curts, llargs, jove, gran (concordança)  
- Trets de caràcter: tímid, vergonyós, amable, agradable, simpàtic, antipàtic, seriós 

 
Verbs 

- Copulatius: ser, estar, semblar 
- Perífrasis verbals: haver de, poder + infinitiu, deure + infinitiu, caldre + infinitiu,  en present i futur 
- Futur dels verbs regulars i d’acció quotidiana: anar, fer  
 
Lèxic  
- Parentius 
- L’Entorn social 
- Parts generals del cos humà 

 
Fonètica i ortografia 
- Enllaços fònics 
- Emmudiments: consonants i grups consonàntics a final de paraula 
- L’accent de les paraules 
 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES  

TASCA A: Què és? 

Treballant en petits grups, el professor facilita a cada grup una invitació que se suposa que ha fet el 
centre en la qual es convoca els alumnes a una reunió d’inici de curs. Cal posar-ho en comú i assegurar 
que s’ha comprès el propòsit general de l’activitat. 
 
TASCA B: Què hi diu? 

Entre tot el grup classe i amb l’ajuda del professor elaboren a la pissarra una graella que permeti 
extreure la informació rellevant de la invitació (acte, institució o entitat que l’organitza, lloc, hora,  
finalitat, etc.) 
Cal que els mateixos grups d’abans omplin la graella i facin una posada en comú posterior. 
 
TASCA C: Hi volem anar? 

El professor exposa la possibilitat que hi hagi uns grups que hi volen assistir i uns altres que no. 
Els grups que hi aniran han d’elaborar un petit guió sobre què diran i com ho diran, per telèfon o de 
paraula, a la persona responsable de l’organització per tal de confirmar l’assistència. 
Els grups que no hi vulguin anar han de fer el mateix, però justificant la inassistència a l’acte. 
 
- presentació personal 
- extensió del missatge 
- adequació al destinatari  
- aclariments de petits dubtes 
 
Es posa en comú, s’escenifica si cal, i es discuteix entre tots el resultat. 
 
TASCA D: Què sabem fer? 

Finalment, es treballa com si tots haguessin decidit d’assistir-hi. En petits grups o en grup classe, fan una 
relació de les possibles situacions que es poden trobar a la reunió i, a continuació, consideren si coneixen 
els exponents lingüístics necessaris per tal de desenvolupar-se satisfactòriament en cada una d’aquestes 
situacions. 
 
Per exemple: 
- saludar, presentar-se o presentar un altre 
- explicar la seva feina, on viu, què li agrada fer en temps lliure 
- usar expressions de cortesia quan s’adrecin a un conegut o a un desconegut 
- descriure algú 
- demanar informació sobre els interessos d’algú, les seves activitats en temps lliure 
- etc. 
Cal posar-ho en comú. El professor i els alumnes verifiquen què saben fer i què els cal aprendre. 



Programació de llengua catalana nivell bàsic B2U1 
 

Secretaria de Política Lingüística 
Consorci per a la Normalització Lingüística   26 

TASCA E: Practiquem 

A partir de constatar allò que ja saben (tant pel que fa a estructures o a elements gramaticals) i el que 
cal repassar o aprendre de nou, fer les pràctiques mecàniques necessàries que els permeti realitzar amb 
una certa seguretat les altres tasques de la unitat. 
 
Per exemple, 
 
per a la descripció de persones 

- parts del cos 
- adjectius qualificatius (aspecte físic i trets de caràcter) 
- estructures: Qui ets?, Qui és aquell/aquella?, Saps qui és?, -És... / Deu ser... 
 
per demanar informació sobre els interessos d’algú, activitats en  temps lliure 

- verbs d’acció i de lleure 
- lèxic sobre oficis i aficions 
- exponents: De què fas? -Treballo a...  / Faig de.... 
 Què t’agrada fer...? -M’agrada... 
 
TASCA F : Què volem saber? 

Cadascú s’ha de preparar l’assistència a la reunió: 
- quines coses dirà, què respondrà al que li diguin, què vol saber dels altres..... 
- què voldrà preguntar al professor sobre el curs 
- com haurà d’actuar segons amb qui parli: familiarment, amb cortesia, amb distanciament, etc. 
 
Si el professor ho considera millor, aquesta  activitat es pot fer per parelles. 
 
 
TASCA FINAL: Ens reunim? 

Tota la classe treballa conjuntament.  
El professor crea el context de simulació i presenta la reunió.  Els alumnes s’han d’aixecar i circular per 
l’aula tot parlant amb els altres companys i demanar i donar informació personal i el professor ha de 
respondre les preguntes sobre el funcionament del nou curs  
 
(Si cal, se’ls pot facilitar una graella que els faciliti la recollida de la informació: nom, lloc on viuen, 
aficions, feina, etc.) 
 
Finalment, s’ajunten per parelles o en petits grups que tinguin alguna cosa en comú (aficions, lloc de 
naixement, barri on viuen, afinitat de caràcter, etc.), es presenten mútuament a la resta dels companys 
alhora que expliquen en què coincideixen.  
 
Per últim, se’ls pot demanar que s’intercanviïn la informació bàsica (nom, cognoms i número de telèfon) 
de manera que tots disposin d’una llista amb la mateixa informació.  
 
Posada en comú. 
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UNITAT 2. Canviar de casa 
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Interpretar anuncis d’oferta i demanda de pisos per triar-ne un i explicar com equipar-lo. 
  
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

En llocs d’allotjament. Allotjament privat 
- Demanar, entendre o donar informació sobre les característiques de l’habitatge: tipus 

d’habitatge, dimensions, nombre d’habitacions, situació, preu. 
- Entendre anuncis de lloguer, de compra o de venda d’habitatge o per compartir-ne algun. 
 
SEGONS TEMES 

Habitatge i llocs de residència 
- Preguntar i dir on viu algú i donar indicacions sobre la situació de l’habitatge en relació al seu 

entorn sociocultural. 
- Preguntar i dir on són, on es desen o on es poden trobar alguns objectes propis de l’habitatge i 

equipaments domèstics en general. 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS DE LA LLENGUA 

Informativa 
- Descriure.  
- Comparar: comparació d’igualtat i desigualtat.  
 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Habitatge i lloc de residència 
- Entorn social. Característiques socials i urbanístiques del barri, serveis públics i privats. 
- Mobiliari i decoració. Objectes de cuina, roba de taula, de llit, etc. 
 
Llocs 
- Distribució d’un edifici. 
 

EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Com és el pis? ...és gran, petit, normal... 
...és un àtic, un primer... 
...és de lloguer, de compra... 

  Què hi ha?  ... hi ha (quatre) habitacions... 
  Quin preu té? 
Quant pagues al més? 

 

  A quin barri és? ...està situat a/al ... 
            Quins mobles hi ha?  
Quins electrodomèstics hi ha?  
...on són? 
Hi ha telèfon? 
Hi ha ascensor? 

 
 
No, no n’hi ha/sí que n’hi ha. 

  Com és el teu barri? 
Què hi ha...? 
Quin transport públic hi ha...? 

 

  Què hi trobes a faltar? Hi trobo a faltar / un, una, més, menys + (nom) 
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Com és la gent del teu barri? 
Em vull/voldria canviar de pis. 
El vols al mateix barri? 
A quin barri el vols? 

 

  Com vols el pis? El vull més/menys gran. 
El vull amb més habitacions. 
El vull amb... 

  Com el voldria? El voldria més gran. 
El voldria amb... 

  A quin barri el voldria? El voldria en un altre barri. 
 
COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 
Noms 

- Flexió de gènere: regular, irregular i invariable 
- Flexió de nombre: regular i invariable 
 
Pronoms 

- Possessius 
- Interrogatius: on, com, què, quin, quan, quant 
- Pronoms febles de CD determinats i indeterminats i de CI i adverbial: en 
- Contraccions: preposició + article: al, del  
- Indefinits: un, una, tots, alguns 
 
Determinants 

- Adjectius quantitatius 
- Distributius: cada 
- Numerals: cardinals i ordinals 
- Partitius: més, menys, tant 
 
Qualificadors 

- Flexió de nombre (1): adjectius més freqüents: nou/-va, vell/-a, gran, petit, (ben)/(mal) 
assolellat/-da , situat/-da 

 
Adverbis 

- De lloc: aquí, allà 
 
Preposicions 

- De lloc: a la vora, a prop, etc. 
 
Verbs 

- Haver-hi, voler (present d’indicatiu, condicional), valer, tenir, etc. 
- Copulatius: ser, estar, semblar 
 
Lèxic 
- Els pisos, el parament de la llar, l’entorn urbà (o rural) 
 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES 

TASCA A: El pis 

Amb la finalitat de treballar en comú el lèxic de les parts d’una casa i dels principals objectes 
domèstics, els alumnes expliquen a la classe quin tipus de pis tenen i què hi tenen. 
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TASCA B: El barri 

La meitat dels alumnes individualment han d’elaborar una llista amb totes les qualitats del seu 
barri,  després es llegeixen en veu alta i es marquen les coincidents.  
L’altra meitat d’alumnes fa el mateix, però amb les coses que no els agraden o que hi troben a 
faltar. 
Al final han de quedar dues llistes una d’aspectes positius i una altra de negatius.  
 
TASCA C: Canviar el pis i el barri 

Els alumnes, en grups reduïts, intenten explicar com resoldrien les mancances del barri que han 
enumerat en la tasca anterior. També expliquen com hauria de ser el pis que voldrien. 
 
TASCA D: Els anuncis de pisos 

A partir d’un models d’anunci de pisos o més, els alumnes han d’aprendre a interpretar la 
informació que dóna cada una de les abreviatures. Abans que el professor doni la solució, els 
alumnes per parelles o en grup, han d’intentar resoldre-la a partir del que saben.  
Seguidament, es dóna a cada alumne  una col·lecció d’anuncis de pisos. Han de triar el que més 
s’aproximi a les seves expectatives, i tots els que han coincidit en la tria es reuneixen en grups per 
dur a terme la tasca final. 
 

 
TASCA FINAL: Ja sé quin m’agrada 

Els grups que han triat el mateix anunci han de fer un esbós de plànol del pis que interpreten que 
s’anuncia, i col·locar-hi l’equipament bàsic. 
 
Quan acabin la feina, han d’enganxar a les parets de l’aula l’anunci i el croquis corresponent. Tota 
la classe els analitza i demana als responsables aclariments i fa les observacions que considera 
convenients. Els interessats donen les explicacions corresponents o justifiquen allò que han fet. 
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UNITAT 3. Guanyar-se el jornal 
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Els treballadors d’una empresa celebren una assemblea per tal de decidir quines propostes de 
millora de feina faran arribar al seu cap de personal. 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

A la feina 
- Demanar especificacions sobre una determinada activitat laboral; com s’ha de fer una cosa, en 

quin moment, amb qui, durant quanta estona, etc. 
 
SEGONS TEMES 

Activitats i relacions professionals 
- Intercanviar informació sobre el camp professional i el tipus de feina (nom, activitat, operacions, 

apreciació global, etc.). 
- Demanar informació sobre les condicions de treball. 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS DE LA LLENGUA 

Informativa 
- Expressar el desig de fer. 
- Expressar el desig de no fer. 
- Comparar: comparació d’igualtat i desigualtat. 
 
Valorativa 
- Demanar opinions. 
- Donar opinions. 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Activitats i relacions professionals 
- Tipus de feina 
- Lloc de treball 
- Condicions de treball 
- Horari, dedicació, retribucions econòmiques, etc. 
- Relacions laborals 
 
Serveis públics i privats 
- Àrea laboral 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

On treballes?/De què fas?/A què et dediques? / Quina feina fas? 
Treballo a.../Faig de.../Em dedico a... 
Encara treballes a...? 
Sí, encara hi treballo/No, ja no hi treballo. 
T’agrada la teva feina? 
Què t’agrada de la teva feina? 
Què no t’agrada de la teva feina? 
En què consisteix la teva feina? 
Quin horari fas? 
Quant cobres? / Quant guanyes? 
Estàs content amb el que cobres? 
Quin contracte tens? 
Quan fas vacances? 
Aquesta feina és.../ Trobo la meva feina... 
Què cal millorar? 
Què ha de canviar? 
 



Programació de llengua catalana nivell bàsic B2U3 
 
 

Secretaria de Política Lingüística 
Consorci per a la Normalització Lingüística   31 

COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 
Noms 

- Formació de noms: sufixos de derivació més freqüents: d’activitats, d’oficis. 
- Adjectius qualificatius de la feina: interessant, avorrit, monòton, dur, pesat, estimulant, 

engrescador, etc. 
 
Determinants 

- més/menys... que, tan... com, tant... com, V +més que ..., (no) V + tant com ... 
 
Adverbis 

- Adverbials: indicacions de lloc 
- Adverbis de grau quantitatiu 
 
Verbs 

- Pretèrit imperfet 
- Perífrasis verbals: haver de, caldre + infinitiu 
- Formes no personals: infinitius 
 
Conjuncions 

- perquè, però 
 
Lèxic 
- El món laboral 
 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES  

TASCA A: Estudies o treballes? 

Els alumnes han de moure’s per la classe i recollir en una fitxa on treballa cadascú i en què 
consisteix la seva feina, condicions de treball, contractes, vacances, etc.  
Si cal, prèviament, el professor amb l’ajuda dels alumnes escriu a la pissarra les estructures i el 
lèxic corresponent. 
 
TASCA B: Encara hi treballes? 

Per tal de practicar el pronom hi, amb la informació recollida a les fitxes, es practica l’estructura: 
Encara treballes a... ? O bé Ja no treballes a...?  
Posada en comú. 
 
TASCA C: Com està la balança? 

Individualment, la meitat dels alumnes han d’elaborar una llista amb les coses bones de la seva 
feina. L’altra meitat d’alumnes fa el mateix, però amb els aspectes negatius. Es llegeixen en veu 
alta i es marquen les coincidents. 
Al final han de quedar dues llistes, una amb els aspectes positius i una altra amb els negatius. 
 
TASCA D: Es pot millorar? 

De la llista dels aspectes negatius, es reparteixen a cada grup aquells en què han coincidit, els 
quals adopten el rol de comissions de treballadors d’una empresa, amb la finalitat d’elaborar 
propostes per solucionar-los. 
 
 
TASCA FINAL: La reivindicació 

Es reuneixen totes les comissions (grups d’alumnes) com si fos una assemblea de 
treballadors, s’exposen les propostes, es discuteixen i decideixen les que consideren que han 
d’exposar al cap de personal de l’empresa.  
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UNITAT 4. Què t’ha passat? 
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Explicar a la companyia asseguradora els fets ocorreguts en un  petit accident de trànsit. 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

Administració i entitats públiques 
Informar-se sobre els tràmits que cal seguir per resoldre un afer. 
 
En serveis d’assistència sanitària 
- Demanar informació sobre on es pot acudir per obtenir un servei sanitari (metges, hospitals, 

farmàcies, dispensaris, etc.). 
- Comprar medicaments en una farmàcia.  
- Explicar l’essencial d’una malaltia i els seus símptomes. 
 
En l’àmbit dels serveis públics 
- Atendre indicacions de la policia de caràcter general. 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Informativa 
- Informar, descriure, narrar. 
- Demanar informació sobre un fet o esdeveniment. 
- Anunciar: informar d’un fet o esdeveniment. 
 
Expressiva 
- Expressar penediment, tristesa, desil·lusió, inseguretat. 
 
Valorativa 
- Expressar un fet com a necessari. 
- Expressar un fet com a obligatori. 
 
Inductiva 
- Aconsellar o recomanar una actuació. 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

En serveis d’assistència sanitària 
- Estats físics i anímics de la persona 
- El cos i els seus moviments 
- Sensacions i percepcions 
- Estats anímics 
 
En l’àmbit dels serveis públics 
- Ordres, avisos, recomanacions, etc. 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Què s'ha de fer en cas d'accident? 
S'ha d'avisar… 
Quin és el telèfon de les ambulàncies? 
És el… 
Què t'/li ha passat? 
Està preocupat perquè ha tingut un accident. 
Has anat a …?  
Sí que hi he anat/No, encara no hi he anat. 
Vostè ha de…/S'ha de …/Cal anar més a poc a poc. No pot … 
Què li fa mal?/ Què té?/ Què li passa? 
Em fa mal../ Tinc mal de… 
Estic marejat. 
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Em sembla que m'he trencat…No puc caminar. 
Què li va passar? 
Ahir vaig tenir un accident 
Els va passar alguna cosa als seus companys? 
 
COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 
Pronoms 

- Pronoms d'OI: et, li, us i els 
- Pronom adverbial hi 
- Possessius 
- Interrogatius 
- Indefinits 
 
Determinants 

- Article definit i indefinit 
- Contraccions 
- Adjectius demostratius 
- Adjectius quantitatius 
 
Adverbis 

- Adverbis de lloc, manera: bé, malament, regular 
 
Preposició 

- Preposicions de situació 
 
Verbs 

- Passat recent (pret. indefinit) i llunyà (pret. perfet perifràstic) 
- Perífrasi d’obligació haver de+infinitiu i cal+infinitiu (present) Verbs ser, estar, semblar i poder 
 
Conjuncions 

- Conjunció perquè 
 
Lèxic 
- Les malalties 
- Les carreteres 
- Els medicaments 
- Estats anímics 
 

 

PLANIFICACIÓ DE LES TASQUES INTERMÈDIES  

TASCA A: Què s’ha de fer? 

Primerament, es fa una pluja d’idees sobre els accidents a la via pública o en carreteres: tipus 
d’accidents, passos a seguir (comunicat, avisar la policia i l’ambulància, anar d’urgències o bé al 
metge de capçalera, trucar a la companyia asseguradora, etc.). A continuació, el professor 
proporciona els telèfons d’urgències. 
 
TASCA B: Què t’ha passat? 

El professor introdueix el passat recent (pretèrit indefinit) i s’escriuen exemples a la pissarra 
relacionats amb l’accident per tal que els practiquin en parelles per explicar un accident imaginari. 
A continuació,  s’apunten a la pissarra adjectius relatius a l’estat anímic i es concreten els d’una 
persona que acaba de patir un accident.  Seguidament, el professor pregunta Com està al teu 
company? Per què? Què li ha passat? De manera que cada alumne explica la història que li ha 
contat prèviament el seu company. 
En acabat, el professor presenta el pronom hi per a substituir llocs i es practica amb preguntes com 
ara Has anat a l’ hospital? Sí que hi he anat. 
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TASCA C: Això ha estat una infracció 

Se simularà una conversa entre la persona accidentada i el policia que ha acudit al lloc dels fets. 
Abans, però, es fa una pluja d’idees sobre les principals infraccions que es poden cometre i les 
recomanacions en cada cas (per exemple, si no et vols saltar un STOP has de conduir més a poc a 
poc i fer atenció als senyals).  
 
TASCA D: Què li fa mal? 

El professor introdueix les parts del cos, principals lesions i malalties, símptomes, remeis i consells 
(per exemple, ha de fer repòs, etc.). Seguidament, en parelles, simulen una conversa entre metge 
i pacient accidentat. 
 
TASCA E: Què direm a la companyia? 

Es prepara la tasca final d’explicar els fets, que van ocórrer ahir, a la companyia asseguradora. Per 
això el professor exposa el passat llunyà (pretèrit perfet perifràstic), es practica i s’intenten 
explicar els mateixos fets de la tasca B (passat recent) amb el passat llunyà. 
A continuació cada parella prepara el diàleg de la tasca final, conscients que han d’explicar els fets 
que van passar ahir (passat llunyà). 
 
 

TASCA FINAL: L’entrevista amb la companyia 

El client ha d’exposar que ha tingut l’accident a la persona que l’atén de la companyia 
d’assegurances.  
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UNITAT 5. Planificar un viatge 
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

El centre ha decidit fer una sortida d’un dia per visitar una població propera i, entre tots, s’ha de 
decidir on s’anirà i s’ha d’organitzar de manera que cobreixi els interessos generals de tots els 
alumnes. 
Cada classe ha de fer la seva proposta. 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

En mitjans de transport 
- Demanar i entendre informació sobre mitjans de transport i què cal fer per anar a un lloc 

determinat. 
- Informar-se sobre horaris de transport i sobre on s’ha d’anar a buscar un determinat mitjà. 
- Entendre les indicacions viàries i la informació (per ràdio o TV) sobre la situació de les carreteres. 
- Demanar i donar explicacions sobre el recorregut o els itineraris d’un transport públic. 
 
En espectacles i actes públics 
- Entendre anuncis, cartells, prospectes i guies sobre espectacles o actes públics. 
- Entendre el significat global de programes informatius sobre un espectacle, una exposició o un 

acte públic. 
 
SEGONS TEMES 

Activitat quotidiana, experiències, temps lliure i entreteniments 
- Intercanviar una informació sobre llocs de vacances, pel que fa al clima i als aspectes culturals. 
- Demanar informació sobre els interessos particulars d’algú, respecte a activitats en temps lliure o 

a aficions concretes. 
- Expressar preferències sobre aquests tipus d’aficions. 
- Explicar un fet quotidià, una experiència o una anècdota viscuda. 
 
Condicions atmosfèriques 
- Entendre la informació que es pugui llegir o sentir sobre aquest tema. 
 
CONTINGUT 

FUnCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Informativa 
- Descriure. 
- Comparar: comparació d’igualtat o desigualtat. 
- Oferir-se a fer alguna cosa. 
- Expressar desig de fer alguna cosa.  
- Negar-se a fer alguna cosa. 
 
Expressiva 
- Expressar sentiments i estats d’ànim positius, negatius i neutres i sentiments de conformitat i 

disconformitat: satisfacció; grat; alegria o il·lusió. 
 
Valorativa 
- Demanar i donar opinions. 
 
Inductiva 
- Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació. 
- Demanar i donar instruccions. 
 
Metalingüística 
- Demanar i donar la paraula. 
- Demanar aclariments sobre l’enunciat o sobre la intenció del parlant. 
- Fer callar. 
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NOCIONS ESPECÍFIQUES SEGONS ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

- Mitjans de transport 
- Països i llocs d’interès turístic 
- Indicació de llocs i itineraris: parades, canvis, enllaços, transbords, etc. 
- Menjar fora de casa 
- Condicions atmosfèriques 
- Aficions: llegir, ballar, pintar, escoltar música, fer visites culturals, etc. 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Què et va passar quan...? 
L’any passat/el mes passat/ahir vaig anar a... 
Aquest any/aquesta setmana he anat a... 
A quina hora surt el...? A quina hora arriba a...? 
Què podem anar a veure?/Quins monuments hi ha?/Que hi ha parcs? 
M’agradaria molt veure... / No m’interessa gaire anar a ... 
Què et/us sembla si anem a ... 
Puc fer un suggeriment?/Puc dir una cosa? 
Pots explicar més la teva proposta? /  No entenc el que vols dir. 
Ara  en / la ... que expliqui la seva proposta. 
 
COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 
Adverbis 

- Adverbis de temps, de lloc, de direcció, de manera 
 
Preposicions 

- Preposicions de situació, de posició relativa, de distància, de direcció 
 
Verbs 

- Irregulars: fer, estar, anar, voler, poder, venir, tenir, conèixer 
- Ús dels verbs ser, estar, haver-hi: localitzacions 
- Pretèrit perfet en forma perifràstica i pretèrit indefinit  
 
Sintaxi 
- Oracions simples: declaratives, interrogatives, imperatives 
 
Lèxic 
- Els menús 
- El temps atmosfèric 
- Els llocs interessants d’una ciutat o poble (monuments, parcs, museus, exposicions, etc.) 
 
 
PLANIFICACIÓ DE  TASQUES INTERMÈDIES  

TASCA A: Què vam fer? 

Per tal de crear una anticipació sobre viatges el professor proposa que els alumnes expliquin 
alguna experiència o anècdota que els hagi passat en algun viatge o excursió que hagin fet en un 
passat recent o llunyà. 
 
TASCA B: Com es fa? 

A continuació, el professor escriu en columnes a la pissarra els elements, tant gramaticals com 
d’estructures, perquè puguin ser capaços de fer una petita narració amb la progressió i l’ordre 
corresponents. 
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Per exemple: 
 

LÈXIC TEMPS VERBALS ADVERBIS PREPOSICIONS ESTRUCTURES 

verbs d’acció passat perfet de temps de situació per informar 

transports passat indefinit de lloc ... per descriure 

menús futur de direcció  per opinar 

monuments ... de manera  ... 

parcs  ...   

museus     

 
Es fan tantes pràctiques com calgui, per parelles o individualment, per assegurar-ne el 
coneixement i la comprensió. 
 
TASCA C: Expliquem-nos 

Es formen grups de quatre/cinc alumnes i cadascun explica al seu company una excursió o unes 
vacances que van fer més o menys recentment (caldrà establir la durada de cada narració). 
Finalment, cada grup tria el relat que més hagi agradat, i l’interessat l’exposa al grup classe. 
El professor fa, finalment, les correccions o els comentaris que calgui.  
 
TASCA D: On anirem? 

El professor dóna a conèixer l’objectiu final d’aquesta unitat: organitzar una sortida cultural d’un 
dia. Hi ha de constar on es vol anar i com es distribuirà el temps. 
El lloc que el professor proposa, en aquest cas, és Sitges.  
 
Entre tots es fa una relació de la informació que cal tenir del lloc per tal de fer una tria d’allò que 
volem veure d’acord amb el temps de què disposem: 
 
- mitjans de transport, restaurants, menjars típics, llocs interessants (monuments, parcs, museus, 

esglésies, etc.) 
- clima 
 
TASCA E: Què hi farem? 

Treballar en grups de 4/5 persones.  
Es lliura a cada grup el plànol de Sitges i un full amb informació diversa: esglésies, monuments, 
museus, platges, horaris de trens, etc. (veure fulls adjunts) i cada grup, amb aquesta informació, 
prepara l’itinerari amb les activitats a fer que els sembli millor (han de tenir en compte la diversitat 
del grup, tant per edats com per preferències d’esbarjo).  
 
Per tal que tothom hi participi, és convenient que el professor recomani que cada membre del grup 
es responsabilitzi de seleccionar informació sobre un aspecte diferent (per exemple: un que treballi 
els desplaçaments; un altre, els monuments; un altre, botigues i comerços; un altre, els hotels i 
restaurants, etc.  
 
TASCA F: Sabrem fer-ho bé? 

El professor fa notar que cada grup ha d’explicar a la classe la seva proposta i, per tant, el discurs 
ha de reunir unes condicions determinades per tal que sigui coherent i entenedor. Ha d’expressar 
preferències o el desig de fer una determinada cosa, expressar conformitat o disconformitat, 
demanar o donar opinions, demanar aclariments, etc.  
 
Tenir en compte: 
L’ordre de l’exposició, la concisió, la claredat, etc. 
Cal fer pràctiques més o menys mecàniques segons les necessitats del grup 
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TASCA G: Expliquem la nostra proposta 

Cada grup elabora l’itinerari i l’ha de reflectir en una transparència de retroprojector. Seguidament, 
el portaveu de cada grup l’explica a la classe. 
Si el professor ho creu convenient, la transparència es pot omplir seguint una organització comuna 
per a tots els grups. Això facilita el seguiment de les explicacions. 
 
 
TASCA FINAL: Què decidim? 

Es fa una discussió general amb moderador, es vota un dels projectes i se’n fa les modificacions 
que calgui. 
Abans es poden exposar a la paret tots els projectes fotocopiats. 
 
Ho escrivim? 
Si el grup demostra capacitat, pot redactar en forma de carta, destinada als organitzadors de 
l’excursió, l’itinerari que ha guanyat. Si encara no ho saben fer, aquesta última part de la tasca es 
deixarà per a graus més avançats. 

 
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
ESGLÉSIES 

De Santa Tecla i de Sant Bartomeu 
Està situada en un petit turó des del qual es veu una esplèndida i ampla panoràmica marinera. 
La fundació del temple es remunta al S.X. L’edifici actual fou construït entre els segles XVI i XVIII. És d’estil barroc i 
s’alça en el mateix punt on va existir l’església romànica. 
Segons la tradició, Santa Tecla se salvà miraculosament quan l’anaven a cremar. 
A l’interior, s’hi pot admirar un magnífic retaule dels Sants Patrons decorat a finals del segle XV pel mestre napolità de 
Credenza. 
 
Santuari del Vinyet 
Situat al nord-oest de Sitges, al llindar del sector residencial de Terramar, el vell santuari sembla una deliciosa 
estampa fugida del passat. 
És una construcció d’estil neoclàssic, encara que el culte a Santa Maria del Vinyet sembla que arrenca del segle XIV, 
segons consta en un llegat de Bernat de Fonollar. 
Patrona de Sitges, advocada dels vells pescadors que habitaven aquestes terres de vinya, la talla policromada de 
l’últim quart del segle XIII, ofereix un indubtable interès turístic. 
 
MUSEUS 

Cau Ferrat 
Maricel 
Romàntic 
Situats al “Racó de la calma”, conjunt arquitectònic molt interessant 
 
CASA DE LA VILA 

Edifici de noble arquitectura, construït al segle XIX. L’interior de l’Ajuntament és decorat amb molta sumptuositat. 
Destaca en aquest sentit el Saló de Sessions. 
 
PLATGES 

Poques poblacions tenen un conjunt de platges que siguin emmarcades per un paisatge tan bell i singular com el de 
Sitges. 
La platja d’Or s’estén paral·lela a les palmeres que voregen el passeig marítim, d’uns dos quilòmetres de llargada, amb 
luxosos hotels, restaurants, “boites” i una incitant i inacabable successió de terrasses. 
A la part oposada de la vila, hi ha les platges de Sant Sebastià, a uns 500 metres del casc urbà, la d’Aiguadolç, amb 
una esplèndida zona residencial i un modern port esportiu. 
 
GOLF 

Club de golf Terramar. El club té unes magnífiques instal·lacions per a la pràctica del golf. 
S’hi poden concertar partides a preus i a hores convingudes. 
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BOTIGUES 

Una variada i suggestiva labor artesanal local i una infinitat de “boutiques” converteixen en un pur delit per als ulls 
passejar pels carrers i contemplar-ne l’ambient. 
Molt establiments de casc antic mantenen el sabor tradicional de la vida del poble. 
 
CARRER DE MOSSÈN LLOPIS PI 

Masia on pernoctà Joan d’Àustria el 13 de novembre de 1688. 
 
SITGES DE NIT 

La nit pinta amb magnífics colors els carrers del poble i ofereix una animada vida nocturna amb les seves sales de 
festes, discoteques i bars típics 
 
GASTRONÔMICA 

Sitges té una gran quantitat d’hotels i restaurants on sempre és possible menjar un excel·lent peix a la brasa, sarsuela 
o aquest deliciós “suquet”, tan típic del litoral català. 
El xató és típic de la zona, fet a base d’all, ametlles, vinagre, nyora, pebre, oli i anxova picada, ideal per 
acompanyar les saboroses amanides en les quals no hi pot mancar ni la tonyina ni el bacallà. 
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UNITAT 6. Fer una recepta de cuina 
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Preparar un sopar de benvinguda per a membres d’un programa d’intercanvi. 
   

OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

En botigues i comerços 
- Demanar i dir on es poden trobar articles o productes determinats.  
- Demanar per una secció o per un establiment on es pugui comprar una cosa determinada. 
- Entendre la informació i les instruccions de l’etiquetatge de productes i articles. 
- Entendre avisos i anuncis de grans magatzems emesos per megafonia. 
 
SEGONS TEMES 

Gastronomia 
- Explicar un plat. 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Socialitzadora 
- Expressions de cortesia: en un àpat, quan algú esternuda o en un brindis. 
 
Expressiva 
- Expressar sentiments de grat i desgrat. 
- Expressar sensacions físiques de gana i set. 
 
Valorativa 
- Expressar un fet com a obligatori II. 
- Expressar un fet com a no obligatori II. 
 
Inductiva 
- Demanar instruccions. 
- Donar instruccions.  
   

NOCIONS ESPECÍFIQUES SEGONS ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Compres 
- Tipus d’establiments 
 
Gastronomia 
- Receptes, ingredients i preparació 
- Aliments: composició, data de caducitat i instruccions d’ús. 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

T’agrada? 
M’agrada / No m’agrada. 
M’agrada molt. 
No m’agrada gens. 
No m’agrada gaire. 
Què prefereixes? / Què t’estimes més? 
Prefereixo... / M’estimo més... 
Has de... 
Cal (+ infinitiu) 
Primer... després...tot seguit...finalment... 
Remena / Tomba / Afegeix / Escalfa / Bull / Fregeix. 
 



Programació de llengua catalana nivell bàsic B2U6 
 

Secretaria de Política Lingüística 
Consorci per a la Normalització Lingüística   41 

COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 
Determinants 

- Adjectius quantitatius: molt, bastant, força, algun, uns quants, poc, gaire, gens, cap, tot. 
- Adjectius numerals cardinals 
- Adjectius partitius: més, menys, tan 
 
Adverbis 

- Primer, després, tot seguit, finalment 
 
Verbs 

- Imperatiu 
- Perífrasis d’obligació 
 
Lèxic 
- Àpats  
- Menjars 
- Establiments 
 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES  

TASCA A: Els plats 

La classe assumeix el rol d’una entitat que ha d’organitzar un sopar de benvinguda als membres 
d’un intercanvi. Es fa una reunió per decidir el menú del sopar. 
En primer lloc es treballa el lèxic dels aliments bàsics. Es fa una pluja d’idees dels plats de cuina 
més habituals.  
   

TASCA B: Els ingredients 

Amb tots els plats resultants de la pluja d’idees, cada grup pensa un menú i prepara la llista dels 
ingredients que calen per a cada plat del menú. A continuació van enumerant els ingredients de 
cada plat, de manera que la resta dels grups hagin d’endevinar de quin plat es tracta. Finalment 
trien dos menús destinats al sopar. 
   

TASCA C: Les botigues 

Es fa una pluja de noms de botigues i s’escriuen a la pissarra. 
Cada grup s’encarrega d’un plat del qual ha de d’explicar on se’n poden adquirir els ingredients. 
Una altra possibilitat: A partir d’un enregistrament informatiu sobre els departaments i el lloc on 
podeu trobar, en un gran magatzem, els diferents productes, els alumnes omplen una graella on 
consta: producte, departament o secció i planta. 
 
TASCA D: Les etiquetes 

Es reparteix als alumnes uns quants models d’etiquetes de diversos productes per tal d’extreure’n i 
analitzar la informació més important (composició, data de caducitat, on ha estat produït, etc.). 
Amb la informació que se n’ha tret han de fer, per grups, una etiqueta per a un producte nou.  
   

 
TASCA FINAL: La recepta 

Cada grup ha d’elaborar la recepta d’un plat dels menús escollits i exposar-los al grup classe. Han 
d’informar dels ingredients, a quina botiga o dependència del supermercat es poden trobar i del 
procés d’elaboració. 
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UNITAT 7. Anar a teatre 
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Organitzar i dur a terme una sortida al teatre com a festa de final de curs.  
   

OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

A la via pública i a l’interior de locals  
- Preguntar i dir quina distància hi ha d’un punt a un altre i explicar la millor manera per arribar-hi. 
- Demanar, entendre i donar informació sobre on hi ha un servei determinat. 
 
En espectacles i actes públics 
- Entendre anuncis, cartells, prospectes o guies sobre espectacles o actes públics (dies i horaris, tipus 

d’activitat, lloc, preu d’entrada, lloc de venda de localitats, etc.). 
- Reservar o demanar una entrada per a un espectacle, precisant, si convé, per a quin dia o per a quina 

sessió es vol, quin tipus de localitat es demana i per a quantes persones. 
- Entendre el significat global de programes informatius sobre un espectacle, una exposició o un acte 

públic. 
 
Telecomunicacions 
- Entendre missatges de contestadors automàtics. Deixar un missatge en un contestador automàtic. 
 

SEGONS TEMES 

Activitat quotidiana, experiències, temps lliure i entreteniments 
- Demanar i donar informació sobre els interessos particulars d’algú, respecte a activitats en temps lliure 

o a aficions concretes. 
- Expressar preferències sobre diferents tipus d’espectacles, esports i jocs. 
- Demanar i donar informació concreta sobre algun espectacle o algun esdeveniment esportiu. 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Socialitzadora 
- Iniciar un contacte telefònic: en despenjar, quan ens contesten i respondre a una interpel·lació per 

telèfon.  
 
Informativa 
- Expressar la intenció, la voluntat o la decisió de fer alguna cosa. 
- Renunciar a fer alguna cosa. Expressar negació de voluntat. 
- Preguntar sobre la intenció, la voluntat o la decisió de fer alguna cosa. 
- Preguntar sobre el desig de fer alguna cosa. 
 
Expressiva 
 
- Expressar sentiments i estats d’ànim positius, negatius i neutres i sentiments de conformitat i 

disconformitat: satisfacció; grat; alegria o il·lusió; penediment; desgrat; tristesa; desil·lusió; desinterès; 
inseguretat. 

 
Valorativa 
- Demanar opinions. 
- Donar opinions. 
 
Inductiva 
- Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació. 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES SEGONS ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Activitat quotidiana; temps lliure i entreteniments 
- Aficions: llegir, ballar, pintar, escoltar música, fer col·leccions, etc. 
- Festes: horaris, lloc, etc. 



Programació de llengua catalana nivell bàsic B2U7 
 
 

Secretaria de Política Lingüística 
Consorci per a la Normalització Lingüística   43 

 
Actualitat 
- Conceptes generals  
- Societat 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Hola, bon dia, parlo amb el teatre...? 
Voldria informació sobre... 
Voldria reservar... 
M’agrada... 
M’agradaria...  
T’agradaria...? 
Jo prefereixo / M’estimo més... / Tant me fa / M’és igual. 
Practico / Faig /M’agrada... 
A tu també t’agrada...? 
A mi, en canvi, no m’agrada... 
Anem a veure / visitar... / No hi puc anar. 
Per què no anem a... 
Bona idea / D’acord / Perfecte / Em faria molta il·lusió. 
Vols dir? / No / I ara! / Ho sento / Em sap molt de greu. 
Què et sembla si...? 
Em sembla que... / Jo trobo que... 
Què en penses de...? 
Com s’hi va a...? 
On és el/la...? 
 
COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 
Pronoms 

- Adverbial: indicacions de lloc 
 
Determinants 

- Adjectius demostratius i interrogatius 
- Adjectius quantitatius: massa, molt, tant, bastant, força, gaire, gens 
- Adjectiu distributius: cada 
- Adjectius numerals 
 
Graus de comparació 

- Més que..., menys que...,  tant com... 
 
Adverbis 

- Adverbis de direcció, de lloc 
 
Preposicions 

- Preposicions de situació, de posició relativa, de distància, de direcció 
 
Verbs 

- Imperatiu 
- Present i futur de: voler, poder, anar, venir 
 
Lèxic 
- Els espectacles 
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PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES  

TASCA A: Les preferències 

Els alumnes han d’escriure en un paper les seves activitats d’oci preferides (tres o quatre). Tot seguit 
s’han de moure per l’aula i buscar persones amb qui coincideixin. Es reuneixen en grup i expliquen 
breument a la classe quines són les seves activitats preferides, per què i amb què coincideixen. 
 

TASCA B: Les propostes 

Es decideix que la classe anirà a veure un espectacle. Cada grup fa una proposta (anar al cinema, al 
teatre, a unes atraccions, al ball, etc.) i en prepara l’argumentació. Finalment, en la posada en comú, 
intenta convèncer a la classe que la seva és la millor. 
Suposem que finalment es decideix anar a veure una representació teatral. 
 
TASCA C: La tria 

S’escull entre les pàgines de la secció d’oci d’un diari, una obra de teatre. S’analitzen les diverses 
possibilitats. Els alumnes han de votar l’opció preferida i dir per què. 
 
TASCA D: Els preparatius 

Preparació per grups de la sortida al teatre (transport, reserva d’entrades, sortida posterior a sopar o 
prendre una copa, etc.). Es pot proposar que cada grup s’encarregui d’un d’aquests aspectes i després 
n’informi a la resta. 
Per exemple, trucar al teatre per fer la reserva de les entrades, trucar a informació de transports per 
saber els horaris dels autobusos nocturns, etc. 
 
TASCA E: Les invitacions 

Els alumnes han de pensar en una persona que coneguin a qui pogués interessar la sortida en grup al 
teatre. Cal que construeixin el missatge al contestador que li deixarien per explicar-li en què consisteix la 
sortida i invitar-lo a venir. Després, els alumnes poden fer-ho realitat a casa seva quan es decideixi fer la 
sortida. 
 
TASCA F: No ens perdéssim! 

El professor presenta un plànol d’un teatre i hi indica tres o quatres punts clau (lavabos d’homes, de 
dones, el bar, platea, la sortida d’emergència, etc.). Per parelles, cal que simulin la conversa amb un 
encarregat del teatre en què es demana un d’aquests llocs. Els que fan d’encarregat han de contestar 
amb els imperatius bàsics vistos. 
 
 
TASCA FINAL: Anem al teatre 

Sortida efectiva al teatre.  
 
Posteriorment, els alumnes comentaran a classe la sortida i es farà una valoració de l’obra (si ha agradat 
o no) i de l’organització (si ha anat tot bé o no). 


