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UNITAT 1. Convidar uns amics 
Temps orientatiu: 6 h 

 
 
OBJECTIU FINAL 
Redactar una carta per convidar uns amics que viuen fora a passar una setmana amb nosaltres i explicar-
los tot allò que els hem preparat perquè s'emportin un bon record de l'estada. 
 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

En botigues i comerços 

- Encarregar un producte o un article que s'ha exhaurit. 
 
En espectacles i actes públics 

- Intercanviar punts de vista i fer una valoració personal sobre un espectacle, una exposició o un acte 
públic. 

 
En actes socials 

- Concertar una cita. 
- Usar, per escrit , les formes de tractament adequades a cada persona i cada situació, en un acte social. 
 
Telecomunicacions 

- Redactar missatges breus en xarxes telemàtiques. 
 
SEGONS TEMES 

Activitats quotidianes experiències, temps lliure i entreteniments 

- Intercanviar una informació sobre les possibilitats d'allotjament i de desplaçament als punts d'interès 
turístic.  

- Seleccionar informació sobre elements d’interès turístic i cultural propis del lloc on es viu. 
- Explicar els projectes que es tenen. 
 
Gastronomia 

- Intercanviar informació específica sobre restaurants, bars i fondes, pel que fa a les seves 
característiques i funcionament. 

- Fer valoracions sobre el menjar o la beguda, el servei, l'ambient o el preu d'un establiment. 
 
Domini de la llengua 

- Demanar explicacions o precisions sobre algunes regles d’escriptura. 
 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Socialitzadora 

- Iniciar un contacte epistolar. I 
- Tancar un contacte epistolar. I  
 
Informativa (informar, descriure i narrar) 

- Comparar: comparació d’igualtat i desigualtat. III 
- Preguntar sobre el grau de seguretat d'un fet. 
- Expressar que es recorda o no es recorda alguna cosa. I 
- Evocar. 
- Prometre de fer alguna cosa. 
- Anunciar: informar d’un fet o esdeveniment. II 
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Expressiva (sentiments, estats d'ànim, actituds, i sensacions físiques i percepcions sensorials) 
- Expressar sentiments i estats d'ànim positius, negatius i neutres. 
- Expressar un desig. 
 
Valorativa 

- Expressar escepticisme. 
- Donar credibilitat. II 
- Expressar un fet com a possible. 
- Expressar un fet com a impossible. 
- Expressar un fet com a probable. 
- Expressar un fet com a improbable. 
 
Inductiva 

- Dispensar de fer alguna cosa. 
- Animar a fer alguna cosa. II 
- Concertar una cita. Quedar amb algú. II 
 
Metalingüística 

- Demanar com s’escriu. 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Relacions i activitats associatives 

- Correspondència: per adreçar-se a algú o presentar-se un mateix, per saludar, per acomiadar-se, per 
felicitar algú, per expressar un desig, etc. 

- Estructura de la carta familiar.  
- Cultura: paisatge, arquitectura, gastronomia i lleure propis del lloc on es viu. 
 

Compres 

- Joguines  
- Farmàcies 
- Objectes de regal 
 
Domini de la llengua 
- Expressió escrita: grafia de les vocals, accentuació i apostrofació. 
 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

En iniciar un contacte epistolar 

 
    

/benvolgut/ /amic/ 
lit. /estimat/ /company/ 

Estimat amic, 
Benvolguts companys, 
 

 nom de la persona a qui ens adrecem 
 
En acabar un contacte epistolar 

lit. REBRE una (forta) abraçada de + SN 
IMP 

Rep una forta abraçada dels teus amics. 
Petons. 
Records. 
Petons!!! 

 
Descriure 

És una obra molt moderna. 
Hi ha una exposició d’obres del barroc. 
És un restaurant on es menja molt bé. 
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Comparar. Igualtat i desigualtat 

...(no)...(tan)+Adj+com 
És tan famosa com la de Mallorca. 
Aquesta pel·lícula no és tan bona com la que deies tu. 

  

Tots dos.../tothom.../ tant l’un com l’altre... 
Tots dos poden ser atractius de fer. 
Tant l’un com l’altre estan bé de preu. 

 
Informar de fets actuals o intemporals 

O declarativa en present (IND) Fan una obra d’aquestes característiques al TNC. 
       
es veu que 
/m’/han dit que 

+  O declarativa en present IND 

  
Es veu  que aquesta obra l’estrenen a Girona. 
M’han dit que és un restaurant de cuina de disseny. 

 
Informar de fets o esdeveniments futurs 

O declaratives en futur (i també en present amb valor de futur)  
Anirem al teatre . 
Farem una sortida a les mines de Cardona. 
Ells vénen el mes que ve. 

 

    
es veu que 
/ m’/han dit que 

+ O declarativa en futur o COND 
 

  
Es veu que en faran una altra edició. 
M’han dit que vindrien amb uns amics. 

 
Prometre de fer alguna cosa 

de veritat  
/t’/ asseguro que  +  V... FUT 
/us/  

 

De veritat que ho tindreu tot a punt. 
Us asseguro que faré els possibles per poder-hi anar. 

 
Oferir-se a fer alguna cosa 

Si +VOLER, PODER + INF      
 pres pres/    
  COND Si voleu, us podem venir a buscar. 
      
 
Suggerir, aconsellar, recomanar una actuació 

HAVER DE +INF 
pres/COND 
2a/1a pl. 

Els hauríem de comprar un regal avui mateix. 

  

que /et/ SEMBLAR si +V ...? 
     /us/ pres/COND  SUBJ pres/imp. 

Què et sembla si preparéssim una sortida a 
Montserrat? 
Què us semblaria si un àpat el féssim al restaurant?  

 
Expressar un fet com a possible 

possiblement  
segurament 
PODER 
IND/COND 
 

+ O 
+ INF 

Segurament que això els agradarà. 
Possiblement no haurem tingut temps de fer-ho tot. 
Si volguessin, podríem passar-hi un cap de setmana. 
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Animar a fer alguna cosa 
ANIMAR-se (a+INF) Animeu-vos a venir!  
    

agradaria   
no /et/ /us/ 

faria il·lusió 

  
Gràcia 
 

No us faria il·lusió anar al Camp Nou? 

 
Invitar a fer alguna cosa 

CONVIDAR 
/et/us/ INVITAR 

pres 
a + 

INF 
SN 

Us convidem a venir/passar. 

     
per què no + V...?  
  pres 

2a 
   Per què no veniu a passar uns dies amb nosaltres? 

 
Demanar com s’escriu 

Com s’escriu ... en català?  
(S’escriu)  amb... 
(va)    sense... 

  

 
 
COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 

Pronoms  

- Pronoms febles de CD, CI, CC Lloc 
- Combinació de pronoms febles (1) 
- Relatius tònics: el qual, la qual, etc. 
- Indefinits: qualsevol  
 
Qualificadors 

- Adjectius comparatius: gradatius, superlatius (el millor, el pitjor, etc.) 
 
Adverbis 

- Adverbis i expressions temporals: quan, després, aleshores, en acabat, més tard, mentrestant, etc. 
- Expressions de manera acabats en –ment: bonament, malament, ràpidament 
 
Preposicions 

- Preposicions introductores de complements verbals: en, a, amb, de 
 

Verbs 

- Condicional: voler, fer , haver, ser, poder 
- Imperfet de subjuntiu: anar, venir, ser, fer visitar, menjar estar, etc. 
- Futur: anar, convidar, invitar, venir, fer, ser, visitar, escoltar, veure, mirar 
- Pret. perfet de subjuntiu 
 
Conjuncions 

- Conjuncions i locucions conjuntives més freqüents: 
- Copulatives: i, ni, que 
- Disjuntives: o, o bé   
- Adversatives: però, per això, en canvi 
- Il·latives: per tant  
- Continuatives: a més a més  
- Causals: ja que, perquè, com que , que  
- Condicionals: si 
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Sintaxi 
- Oracions coordinades. 
 
Fonètica i ortografia 

- Fenòmens d’alternança vocàlica: plurals en –es, terminacions verbals en a/e àtones 
- La puntuació 
 
Lèxic 

- Actuació, ballet, cartellera, estrena, mitja part. 
- Dramàtic, humorístic, innovador, tràgic, ben interpretat.  
- Club, estadi, competició, campionat, contrincant, adversari, billar, bingo, premsa, reportatge, 

entrevista.  
- Aquarel·la, oli, ceràmica, escultura, gravat, disseny.  
- Compositor, director (d’orquestra, de cine), instrument musical. 
- Comèdia, guió, mim, pallasso. 
- Poesia, poeta, autor, novel·la.  
- Carn, ous, embotits, verdures i fruites, pastisseria, cafès, licors. 
 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES 

En aquesta unitat es treballa la carta familiar no tant com a document des del punt de vista de la llengua 
escrita sinó com a recurs per a ordenar les idees que, expressades oralment, sovint queden disperses. 
Aprofitem un document socialment reconegut per tal que les idees s’estructurin d’una manera 
determinada i per treballar el paper comunicatiu de la llengua escrita.  
Les tasques han de ser molt pautades per fer un recorregut als principals elements que constitueixen 
l’acte de la comunicació. 
 
TASCA A: Les cartes familiars 

Es reparteixen diversos models de carta familiar entre els alumnes que, dividits en grups, analitzen, 
treuen la informació que caracteritza aquest document, i en treballen l'estructura. 
 
TASCA B: Els convidats 

Es proposa a la classe de crear diversos perfils de convidats de manera que cada grup faci uns 
preparatius diferents; és a dir, uns tenen com a convidats uns amics que van marxar a viure a un altre 
país, uns altres poden convidar una família de mitjana edat amb algun fill, etc. 
S’adjudica uns convidats diferents a cada grup. 
 
TASCA C: Ens hem de recordar de... 

Tots els alumnes per grups elaboren una llista d’elements que s'han de tenir en compte per tenir 
convidats durant una setmana uns amics que viuen fora: allotjament, menjars, esbarjo, etc. 
 
TASCA D: Un regal 

Cada grup decideix quines coses s'haurien de comprar i on. Cal que en facin una llista a partir de catàlegs 
de propaganda de supermercats que el professor els pot haver lliurat.  Després, els grups acorden fer un 
regal de benvinguda als convidats i anar-lo a comprar.  
Un cop decidides les compres, cada grup es reparteix el rol de compradors i venedors, i es realitza el 
diàleg que es pot donar en cada establiment. 
 
TASCA E: La ruta turística 

Cada grup busca informació sobre llocs d'interès turístic dins i fora de la ciutat, i organitza dues sortides: 
un itinerari per la ciutat i una sortida a fora de dos dies. En aquest segon   cas cal preveure on es passarà 
la nit. Prèviament es pot haver buscat material: guies de la ciutat i catàlegs de viatges. 
 
TASCA F: Potser algun espectacle 

El professor o bé els alumnes han de portar a classe la cartellera d'espectacles i l'agenda cultural de 
diversos diaris, fer-hi un repàs per tal que cada grup seleccioni allò que sembli més interessant per fer 
amb els convidats. 
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TASCA G: Menjar casolà 

Cada grup ha de decidir quins plats es prepararan en un dels àpats que es facin a casa. Per exemple, 
poden escollir un menú casolà en què hagin d’enumerar els ingredients i les seves principals 
característiques. O bé, explicar un dels àpats que fan a casa i la recepta d’un dels plats d’aquest àpat. La 
recepta es pot aprofitar per fer veure als alumnes alguns dels pronoms febles que són habituals en 
aquest tipus de text. 
 
 
TASCA FINAL: La carta 

Amb la finalitat d’organitzar millor el text, és bo que el professor presenti als alumnes un guió de tots els 
elements que s’han de tenir en compte abans d’escriure. Per una banda assegurem l’èxit de la tasca i per 
l’altra repassem tot allò que s’ha treballat al llarg de la unitat. Per exemple, qui és i com és el destinatari, 
per quin motiu li escrivim, que li volem dir, etc. (adequació, disposició, presentació). A partir d’aquest 
guió poden fer un esborrany de la carta. 
 
Cada grup elabora una carta destinada a convidar uns amics i explicar-los allò que s'ha previst de fer 
durant la seva estada a casa nostra. Un cop l’hagin acabat d’escriure, es fa la posada en comú en què 
tots els grups exposen el que han planejat i llegeixen la seva carta. El professor revisa si tots els 
projectes han quedat reflectits a la carta i fa un comentari de les estructures que s’hi han emprat. 
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UNITAT 2. La seguretat laboral a debat   
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Participar en un debat que s’organitza en el marc d’unes jornades sobre la seguretat en el treball . 
 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

A la feina 

- Llegir i respondre oralment anuncis de demanda o d'oferta de feina. 
- Demanar i donar informació sobre les característiques d'una determinada activitat laboral. 
 
SEGONS TEMES 

Activitats i relacions professionals 

- Demanar i donar informació detallada sobre les condicions de treball. 
- Intercanviar informació sobre les perspectives de feina. 
 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Informativa 

- Anunciar: informar d’un fet o esdeveniment. II 
- Expressar el grau de seguretat d'un fet: molt positiu, intermedi o feble. 
 
 Expressiva 

-  Expressar sentiments de conformitat i disconformitat 
 
Valorativa 

- Donar credibilitat. II 
 
Inductiva 

- Advertir, avisar. II 
- Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació. II 
- Demanar consells. II 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Activitats i relacions laborals 

- Seguretat en el treball: tipus de contractació, horaris, salari, vacances, seguretat social, horari, 
dedicació, retribucions econòmiques, etc. 

- Accidents laborals 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Anunciar: informar d’un fet o d’un esdeveniment  

En el moment que es produeix 

O declarativa en present (IND) 
ESTAR + GER  

En aquest moment això es preveu en una llei... 
S’està intentant que hi hagi més seguretat. 

 
Un fet imminent 

( SN 1 + ) ESTAR a punt de +  INF 
  PRES.     
sembla que + V...   
  FUT     

Estan a punt de fer la convocatòria. 
Sembla que les condicions no són gaire bones. 
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D’un fet o esdeveniment passat 

O declarativa en passat (IND)       
      
es veu que O declarativa en passat (IND) 
/m’/ han dit que 

+ 
3a   

 

  S’ha donat el cas de persones que... 
Es veu que treballava sense contracte. 
M’han dit que no cotitza a la Seguretat Social. 

 
Fets o esdeveniment actuals o intemporals 

O declarativa en pres (IND)      
(no) SABER que +O declarativa (IND)    
es veu que 
/m’/ han dit que 

+ O declarativa  present (IND) 

 
La seguretat en el treball és molt important. 

Es veu que hi ha un conveni. 
 
Fets o esdeveniments futurs 

O declarativa de futur (IND)   
es veu que  
/m’/ han dit que 

+ O declarativa de futur o COND 
 

 Això ho canviaran quan sigui massa tard. 
M’han dit que tindrien els mateixos drets. 

 
Preguntar sobre el grau de seguretat d’un fet 

/segur/ de +  SN   
ESTAR + (Q+) 

/convençut/ 
+ 

que + V...   
      

ben      
 

  

del tot    
completament 
totalment  

Estàs segur d’això? 
Estàs completament segura que va com tu dius? 

absolutament      

Q 

plenament      
       
segur que + V... ? 
  IND  

Segur que funciona així. 

 
Expressar el grau de seguretat d’un fet 

Molt positiu 

Respostes breus a les preguntes anteriors: 
 
N’estic completament segur.      
  SN  
(ja) /et/ + PODER ben creure +   
 pres 

1 
  que+V 

IND 
 Et pots ben creure el que t’han dit. 

T’ho pots ben creure. 
 

 
Intermedi 

Em sembla que això la Seguretat social no ho cobreix 
 
Feble 

/segur/  no ESTAR (+Q+) 
pres /imp /convençut/ 

de + /SN/ 
 

1a 
 

No estic gaire convençut del que dius. 
No estic gens segura d’haver-ho vist. 
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Expressar acord i desacord 

amb  +  /SN/ 
(no) ESTAR d’acord 

en     + /SN/ 
(no) ESTAR  a favor de  +  /SN/ 

(no) Estic d’acord amb tu. 
(no) Estic a favor de la teva proposta. 

       
No   - Jo no.   
tampoc  - Jo tampoc no hi estic d’acord. 
(doncs) /jo/no - Jo tampoc.  
 
Advertir, avisar, posar en alerta 

O   
IMP 

No te’n refiïs 
  

    

VIGILA amb+SN 
Vigila amb aquesta empresa que no és de fiar. 
Vés amb compte que no t’enganyin. 

ANAR amb compte (de + INF)/ que + SUBJ pres  
  
PROCURAR  
VIGILAR INF 
MIRAR de que + V... 
  SUBJ pres 

Procura d’anar sempre amb el casc. 
Vigila que no et caigui la teulada. 
Mira de fer-ho tot bé. 

 
Demanar consell 

INT + V...?   
 pres 

1a 
 Què puc fer?   

      
INT + HAVER de +  INF? Què he de dir? 
 pres/COND    Què li hauria de dir? 
 1a      
       
(/tu/) (, A, ) INT + V...?   
  COND 

2a 
    

 

A 

si fossis de mi 
de mi 
en el meu lloc 
en el meu cas 
 

 
Tu, què faries? 
Vostè, en el meu lloc, què faria? 
En el meu lloc, què faríeu? 

 
Suggerir, aconsellar, recomanar una actuació 

PODER + INF    
COND Podríeu demanar que ho arreglessin.  
2a/1a pl.    

de/ tu    
si fos de /tu/  
en el  /teu/ lloc    

A 

en el /teu/ cas    

Jo, si fos de tu, reclamaria. 
Jo, en el seu cas, no faria res, de moment. 

      
CALDRE  que  + V... 
COND 
3a 

SUBJ, imp. 
2a/1a pl. 

Caldria que ens poséssim d’acord. 

       
       
/et/  RECOMANAR + que + V... Et recomanaria que ho consultessis... 
 COND/ 

pres 
SUBJ pres/ imp. 
2a 
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COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 

Noms 

- Formació de noms (2): sufixos de derivació menys usuals 
 
Pronoms 

- Adverbials (2): instrumentals  
- Relatius tònics: què, qui, compostos: el qual, la qual 
 
Determinants 

- Adjectius quantitatius (2): massa, bastant, força, gaire, poc, gens de, menys, cap, prou, etc. 
 
Qualificadors 

- Formació d’adjectius (2): ampliació 
- Adjectius comparatius: gradatius i superlatius  millor, pitjor, etc. 
 
Adverbis 

- De manera: acabats en –ment (ràpidament, malament, sobtadament, etc.), al cap i a la fi, almenys, 
ben, mal, de pressa, a poc a poc, més aviat, només, sols, (tan) sols, gairebé 

 
Preposicions 

- Preposicions com: a causa de, arran de, a través de, per culpa de, quant a  
 
Verbs 

- Indicatiu: pretèrit perfet perifràstic, imperfet, indefinit, futur, plusquamperfet 
- Subjuntiu: present, imperfet, perfet 
- Condicional 
- Imperatiu 
- Perífrasis verbals: estar +gerundi, caldre que + subj. present/imperfet, haver de + infinitiu 
 
Conjuncions 

- Distributives: ni...ni, no sols...sinó també, no solament ... sinó (que) 
- Adversatives: per això, però, ara bé, així i tot, en canvi 
- Continuatives: a més, (a més), d’altra banda 
 
Fonètica i ortografia 

- Entonació i llenguatge no verbal 
 
Lèxic 

- Relacions laborals: amo, gerent, cap (de personal, de secció, de departament, etc.), encarregat, 
empleat, obrer, soci, company; manar, ordenar, donar ordres, obeir 

- Organitzacions i associacions laborals: assemblea, associació, comissió, delegat, portaveu, 
representant, sindicat, conveni, convocatòria, esquirol, lluita, manifestació, reunió, vaga 

- Seguretat en el treball. Accidents laborals: alta, donar d’alta, careta protectora, casc protector, 
farmaciola, ferida, guants protectors, indemnització, infermeria, protecció, (sistemes de/ mesures de), 
seguretat (normes de), Seguretat Social, senyal (de perill, d’advertiment), aixafar-se (un dit, la mà, 
etc.), caure, clavar-se (un vidre, un ferro, etc.), cremar-se (un dit, la cara, etc.), donar-se un cop, 
enrampar-se, ferir-se, fer-se mal, tallar-se (un dit, etc.)  
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PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES 

TASCA A: Els anuncis d’ofertes i demandes 

Els alumnes per parelles analitzen una sèrie d’anuncis d’ofertes i demandes de feina. Es fa una posada en 
comú per tal de treballar la tipologia d’anuncis i la diversitat de feines. 
És interessant que el professor proporcioni anuncis de feines en què el risc d’accident sigui evident, a fi 
que el debat final sigui més enriquidor. 
 
TASCA B: Truco per l’anunci de feina... 

Cada parella tria un dels anuncis d’ofertes, elabora una descripció del perfil de la feina que s’hi ofereix 
(requisits, en què consisteix, condicions: horari, sou, etc.), i du a terme una conversa telefònica en què 
es demana informació sobre la feina anunciada. Per tant, cada membre de la parella adopta un d’aquest 
dos papers: 
 
1. Aspirant: Es tracta d’una persona que vol informació sobre el lloc de treball que s’ofereix a l’anunci. 
 
2. Cap de personal: És l’encarregat de seleccionar el personal de l’empresa que ha posat l’anunci i ha 
de donar informació a l’aspirant.  
 
Aleshores cadascú es prepara les preguntes que faran a la conversa telefònica i la duen a terme. 
 
TASCA C: La seguretat laboral 

Cada parella treballa el tema de la seguretat laboral a partir de la feina de l’anunci anterior. En el cas que 
sigui bastant improbable que es doni un accident laboral en la professió escollida per a la conversa 
telefònica, es poden triar altres ocupacions que comportin més risc d’accident: paleta, miner, electricista, 
camioner, jardiner, mariner, etc. 
 
Així, doncs, fan una breu descripció de la feina, dels riscos que comporta exercir-la i també de les 
mesures que s’han de prendre per evitar accidents. A continuació, un adopta el paper de cap i l’altre el de 
subordinat, i s’inventen un accident laboral per explicar-lo posteriorment al debat. Han de detallar què va 
passar, com es va resoldre i quin va ser el paper de cadascun dels implicats: empresa i treballador 
accidentat. 
El professor va revisant aquesta producció per tal d’assegurar-ne la correcció. 
Per últim, cada grup elabora una targeta d’identificació per al debat, amb el nom de la seva empresa i del 
càrrec que tenen. 
 
 
TASCA FINAL: El debat 

Els grups debaten la qüestió de la seguretat en la feina en el marc de les relacions laborals. En primer 
lloc cada parella es presenta, explica en què consisteix la seva feina i l’accident laboral. A continuació, es 
demanen aclariments i es discuteixen les mesures que es van prendre en cada cas. Finalment es conclou 
el debat amb una sèrie de propostes i recomanacions per tal de millorar la seguretat i la salut en la feina. 
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UNITAT 3. Comprar un pis 
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Després d’haver comprat un pis i haver resolt una sèrie d’aspectes per poder-hi viure, explicar tot el 
procés a un amic que demana informació i consell. 
 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

Serveis públics. Entitats bancàries 

- Realitzar operacions bancàries. 
 
Companyies de subministrament 

- Sol·licitar l'alta o baixa d'un servei de subministrament.  
- Explicar una avaria o una anomalia de funcionament d'algun dels serveis d'aquestes companyies. 
 
Serveis de manteniment i reparacions 

- Sol·licitar un servei d’instal·lació o d'obra. 
 
SEGONS TEMES 

Habitatge i llocs de residència 

- Descriure un habitatge segons els condicionaments interns i externs. 
- Demanar i donar informació sobre les instal·lacions 
 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Informativa 

- Comparar: comparació i desigualtat. III 
- Expressar el grau de seguretat d'un fet: molt positiu, intermedi o feble. 
- Oferir-se de fer alguna cosa. 
 
Inductiva 

- Advertir, avisar, posar en alerta. 
- Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació. 
 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Habitatge i lloc de residència 

- Tipus d'habitatge 
- Instal·lacions i aparells d'aigua, d'electricitat, de gas, de telèfon, etc., explicant les característiques de 

la instal·lació o de l'obra que es demana. 
- Aparells domèstics: nevera, cuina, etc. 
 
Serveis públics i privats 

- Serveis de reparacions domèstiques: lampisteria, fusteria, paleta, calefacció, etc.  
- Bancs i caixes 
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EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Comparació d’igualtat i desigualtat III 

V + (tal) com ... T’ho explico tal com m’ho van explicar a mi.  
   
V + (igual) com... Funciona igual com la companyia de l’aigua. 
   

...de la mateixa manera que... L’he trobat de la mateixa manera que quan el vam anar a 
veure. 

més  que   
V+ 

menys  
N (X1) 

que no (pas) 
+X2 

Hi ha més feina al menjador que a 
la saleta. 
 

 
O mitjançant oracions coordinades en les quals s’usin els adverbis també o tampoc. En un hi ha calefacció 
i en l’altre també. 
 

millor que no  
    + V2 V1 + 
pitjor del que   

M’ha sortit millor que no em pensava. 
M’ha sortit pitjor del que em pensava. 

   
 

 

    
que   
   INF1 
que no (pas) 

+ INF2 
 

     
VALER més 

que + V1 que no pas  + que + V2   
        
   
 

Val més parlar-ne que no pas fer veure que no ens n’adonem. 
Val més que li ho diguis que no pas que ho sàpiga per una altra via.   

 
També mitjançant l’adjectiu diferent o sintagmes adjectivals equivalents (d’una altra manera, d’un altre 
color, d’una altra forma, etc. ) tant en frases predicatives com en frases atributives: 
 
L’àtic primera és diferent de l’àtic segona. 
Tenen l’estructura diferent. 
 
Expressió de similitud i dissimilitud 

(SN1 +) (no) ASSEMBLAR-SE a +Sn2 
Aquesta habitació (no) s’assembla a l’altra. 
 
Expressar el grau de seguretat d’un fet 

Molt positiu 

Respostes a les preguntes: 
(- Estàs segur d’això?) 
- Ja ho crec que sí/ segur /de veritat. 
 
Intermedi 

(- N’estàs segur?/ Vols dir que t’han dit això?) 
- Em sembla que sí/ jo diria que sí/ Crec que sí 
 
DEURE + INF 
   pres/imp 
 3a 
Ho deuen fer així per estalviar-se feina. 
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Feble 

no ESTAR (+ Q +) /segur/  
pres/imp 
1a 

/convençut/ 
de + /SN/ 
 

 

    
Q: gaire, molt, gens... No estic gaire segura del que m’han dit. 
 
Oferir-se a fer alguna cosa 

si + VOLER +   V  
 pres 

2 
pres 
fut 
1a 

Si vols t’ho explico. 
Si vols t’hi acompanyo. 

 

 
Proposar, suggerir, aconsellar, o recomanar una actuació 

O  
pres, impersonal Es pot demanar per telèfon o es pot anar a la companyia ... 

  

millor  INF     

preferible que +V    
SER 
pres/ 
COND 
3a   

SUBJ pres/ 
SUBJ imp 
2a/1a pl 

   

 
És millor que vagis a un banc o caixa. 
Seria preferible que fos una planta baixa. 

 

INF 
VALER més 

que 
+ V 

 
 

SUBJ, pres/ 
SUBJ, imp 
2a/1a pl 

Val més que vagis a la companyia 
subministradora. 
Valdria més que busquessis en un barri més 
cèntric. 

    
+ V 
COND jo(, A, ) 
1a 

Jo, si fos de tu, el compraria al centre. 
Jo, en el teu lloc, demanaria un crèdit a la caixa dels pobres. 
En el teu cas, jo me’l compraria. 

    
A: de/ tu, si fos de /tu/, en el /teu/ lloc, en el /teu/ cas 
 
Advertir, avisar, posar en alerta 
  
Procurar  
Vigilar INF 
Mirar de que +V... 
 imp   SUBJ pres 

Vigila que no et venguin el comptador. 
Procura (de) fixar-te amb les instal·lacions. 

 
 
COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 

Pronoms 

- Adverbials: en, hi 
- Combinació de pronoms febles (1): me’l, me la, me’ls, me les, m’ho; te’l, te la, te’ls, te les, t’ho; se’l, 

se la, se’ls, se les, s’ho; ens el, ens la, ens els, ens les, ens ho; us el, us la, us els, us les, us ho.  
- Relatiu tònic: on 
- Indefinits (2): l’un...l’altre, qualsevol 
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Determinants 

- Adjectius quantitatius: diversos, qualsevol 
 
Qualificadors 

- Adjectius comparatius: gradatius i superlatius 
 
Adverbis 

- Adverbis com: ben+participi/ adjectiu, si fa no fa 
 
Preposicions 

- Preposicions com: mitjançant, segons 
 
Verbs 

- Perífrasis verbals d’obligació: caldre+inf, caldre que+subj., haver de+inf. 
- Indicatiu: present, pretèrit indefinit, futur 
- Condicional 
- Subjuntiu: present, imperfet, perfet 
- Imperatiu 
- Ús de ser, estar, haver-hi (2) 
 
Lèxic 

- Habitatge i lloc de residència: clàusules, escriptura, pagament, rebut, cèdula d’habitabilitat, caixa 
d’estalvis, hipoteca, crèdit, préstec, terminis, interès, compte habitatge, pagament, préstec, metre 
quadrat, pintura, rajola, golfes, soterrani, terrassa, garatge, gas butà/natural, corrent elèctric, 
companyia (del gas, de l’aigua, d’energia elèctrica).  

- Serveis de reparacions domèstiques: electricista, fuster, lampista, paleta, pintor, avaria, desembussar, 
embussar, espatllar, foradar, fuita, instal·lació, pintar, rebentar-se, reparar, tapar, tirar a terra, 
encallar-se 

 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES 

TASCA A: El perfil del comprador 

Es divideix la classe en grups, cadascun dels quals ha de crear el perfil d'un comprador d'habitatge. Cal 
que tinguin en compte que s’haurà de comprar un pis de segona mà en què caldrà fer alguna reforma, 
solucionar una avaria i moblar. 
Heus aquí uns possibles perfils: 
- una família amb fills 
- una parella jove 
- una persona sola 
- etc. 
 
Es poden fer fitxes amb les dades pertinents de cadascun: edat, situació laboral, tipus de feina, poder 
adquisitiu, etc. 
 
TASCA B: Com és el pis que necessito? 

Els grups analitzen un seguit de fitxes amb la descripció de pisos (en aquestes fitxes el professor procura 
que hi hagi els ingredients per a dur a terme les tasques següents) i trien el que els sembli més adequat 
segons el seu perfil del comprador (Per exemple: És més lògic que una senyora d’edat avançada compri 
un pis en una planta baixa que un àtic sense ascensor).  
A la posada en comú exposen la tria que han fet i l’argumenten. 
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TASCA C: Algunes coses que cal tenir en compte 

Sobre la fitxa que han triat, els grups elaboren una llista de coses que s'han de valorar abans de decidir 
la compra: 
- Preu del pis 
- Coses que hauran de comprar o pagar abans d’instal·lar-s’hi 
- Reformes a fer  
- Avaries que hauran d’arreglar 
- Altes i baixes de les companyies de subministrament: (gas, electricitat, aigua,   telèfon, etc.) 
- Aparells domèstics 
- Mobles 
 
TASCA D: Demanar un crèdit 

Amb la informació que tenen, els grups expliquen a la resta de la classe com ho faran per demanar un 
crèdit i quines condicions esperen de l'entitat que els el concedeixi. 
 
TASCA E: Sol·licitar l’alta d’una companyia de subministrament 

Els grups simulen una trucada a una de les companyies de subministrament on troben el contestador 
automàtic, en el qual han de deixar el missatge per sol·licitar una alta i la informació sobre els tràmits i 
preu.  
 
TASCA F: Hi ha una avaria 

Els grups han de sol·licitar a un servei la reparació d’una avaria. Per això es reparteixen els rols dels qui 
sol·liciten i del servei de reparacions. A continuació, a la posada en comú, cada membre de la parella 
exposa què li ha dit el seu company. 
 
En aquesta tasca és interessant treballar la combinació de pronoms febles. Si el professor ho creu 
convenient, es poden fer pràctiques mecàniques prèvies. Per exemple: Aquesta aixeta, me l’arreglaràs? 
Sí que te l’arreglaré/ M’ho faràs? Sí que t’ho faré.../ Tot això, ens ho podràs fer?/ No ho sé pas si us ho 
podré fer/ El millor és que cadascú s’ho arregli com pugui. 
 
 
TASCA FINAL: El pis a punt... 

Els grups, que ja han arribat al final d’un procés i sembla que ja ho tenen tot a punt, simulen que han 
d’explicar-ho a un amic que també es vol comprar un pis i que els ha demanat consell i algunes 
recomanacions. Els alumnes de cada grup es reparteixen l’exposició per tal que tots puguin intervenir a la 
posada en comú. 
 
L’amic en aquest cas és imaginari. Si és necessari, el professor assumeix aquest rol per tal de conduir 
l’explicació dels alumnes i demanar-los, si convé, aclariments. 
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UNITAT 4. Estem al dia?  
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

En el marc de la setmana cultural que ha organitzat el centre, preparar i dur a terme un debat sobre la 
programació que ofereixen els diversos canals de la televisió. 
 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

En espectacles i actes públics 

- Intercanviar punts de vista i fer una valoració personal sobre un espectacle, una exposició o un acte 
públic. 

 
En centres educatius 

- Usar el català com a llengua d'interacció habitual en l'activitat lectiva: llegir textos propis de la matèria. 
 
SEGONS TEMES 

Actualitat 

- Intercanviar opinions i manifestar gustos i preferències sobre un esdeveniment cultural concret.  
 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Informativa 

- Comparar: comparació i desigualtat.III 
 

Expressiva 

- Expressar sentiments positius i negatius. 
- Expressar sentiments de conformitat i disconformitat. 
- Comprovar que es recorda alguna cosa. 
 
Valorativa 

-  Expressar escepticisme. 
 
Inductiva 

- Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació.II 
- Demanar consell. III 
 
Metalingüística 

- Demanar aclariments sobre l'enunciat o sobre la intenció del parlant.II 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Actualitat 

- Cultura: pel·lícules, concerts, representacions teatrals, llibres, etc. 
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EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Comparar 

/tant/ ... com o /tan/ ...com Aquest canal no és tan bo com l’altre. 
Ara no fan tants documentals com abans. 

 
V + igual Això és igual a tot arreu: qui paga mana. 

Totes les cadenes fan igual. 
 
També es pot realitzar la funció comparativa d’igualtat mitjançant oracions comunicatives en les quals el 
subjecte és tothom, tots tres, ambdós, tant l’un com l’altre, etc.  
 
Tots els programes són de concursos 
Tant l’un com l’altre són concursos 
 
(SN1 + )  (no) ASSEMBLAR-SE) 
a + SN2 

Aquesta sèrie no s’assembla a cap altra. 

SN1 i SN2 ) + ASSEMBLAR-SE 
(SNpl) 

Aquests dos programes s’assemblen. 

(SN1 +)  /semblant / a + SN2 Aquesta sèrie és semblant a la que feien abans al canal 3 
 
Expressar una opinió 

PENSAR que... Penso que era millor abans. 
OPINAR que... Opino que és més interessant. 
CREURE que... Crec que tens raó. 
TROBAR que... Trobo molt bé el que deia el diari l’altra dia. 
SUPOSAR que... Suposo que si ho fan és perquè la gent s’ho mira. 
  

sembla 
(a /mi/ ) /em/ 

fa l’efecte 
que + O Em sembla que no anem bé. 

 
Expressar sentiments positius 

Interès: 
 

(SN 1) /m’/ INTERESSAR(+ Q) (/SN 1/) 
La pintura m’interessa molt. 
M’interessa força aquest autor / actor. 

  
TROBAR (Q+)/interessant/ + /SN/ He trobat la seva proposta molt interessant. 
 
Grat: 
 
(SN) /m’/ AGRADAR (+Q) (/SN/) 
(i sinònims) 

M’agrada molt el cinema. 
Aquesta pel·lícula m’ha encantat. 

  

(SN) SER (+Q) /bo/ (/SN/) 
És molt bo, aquest documental. 
La telenovel·la va ser molt divertida. 

  

(SN) ESTAR (Q+) bé (SN) 
Està bé, aquesta pel·lícula. 
Aquesta estructura de programa està molt bé. 

 
Preferències 

no   
ESTIMAR-SE més + /SN/  (QUE 

no pas 
+ /SN/) 

 
    
 
 

M’estimo més els programes d’esports. 
M’estimo més aquesta pel·lícula que no pas la sèrie. 

  
(SN) / m’ / AGRADAR més (+/SN/) (que no pas  +/SN/)   
M’agrada més el cinema.  
M’agraden més els documentals que el futbol. 
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no 
PREFERIR+/ SN/ que 

no pas 
+/SN/ 

Prefereixo els programes instructius que la sèrie. 

Indiferència 

 
(/m’/) és (ben) igual 
tant (/m’/) és 
tant /me/ fa 
tant se /me/’n dóna 
tant se val 
no /m’/ importa 
(ja) pots comptar 
a /mi/ rai...això rai... 
 
Expressar sentiments negatius 

Desinterès 

 

(SN) no /m’/ INTERESSAR (+Q) (+/SN/) 
La pintura no m’interessa gens. 
No m’interessa gens ni mica aquest actor. 

 
Desgrat 

(SN) no /m’ / AGRADAR (+Q) (+/SN/) 
No m’agrada gens ni mica mirar-me el bàsquet. 
Aquesta pel·lícula no m’ha agradat gaire. 

  

(SN) SER (Q+) +Adj (+ /SN/) 
És molt lleig, aquest programa. 
Aquesta música és horrible. 

 
Expressar acord i desacord 

amb + SN 
(no) ESTAR d’acord 

en + /SN/ 
(no) Estic d’acord amb el que dieu. 
(no) Hi estic d’acord. 

 
Comprovar que es recorda alguna cosa 

Te’n/se’n recordes/recorda si...? 
No et deus pas haver oblidat de...? 
 
RECORDAR-SE (+ S Adv) + /SN/  Em recordo molt bé que feien un programa... 
 
Expressar escepticisme 

SN 
No CREURE(’S) (pas) 

Que + V... 
No crec res del que diu. 
No m’ho crec de cap de les maneres. 

  SUBJ  
 
Suggerir, aconsellar, recomanar una actuació 

Val més + INF Val més saber què s’ha de mirar.  
Val la pena que triïs 
 consultis 

Val la pena que triïs els programes instructius. 

   
HI HAURIA D’HAVER més... +SN Hi hauria d’haver més programes educatius. 
  
HAVER  de 
pres 
COND 

 + INF 
Hem de ser més selectius. 
Hauríem de ser més crítics. 

     
CALDRE  que  V 
pres/  + SUBJ 

pres 
Cal que ens informem. 
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Demanar aclariments 

Què VOLER dir(+ amb+ SN)? Què volen dir, amb tot això? 

INT+ DIR+que +ho ? 

On diu que ho fan? 
Com diu que funciona aquest concurs ? 
Quant diu que costa fer aquest programa? 
Per què ho diu, que no val la pena? 

 
Demanar que es precisi o s’expliqui més un enunciat 

 
 SN 
no ENTENDRE +   
 INT + O 

No entenc què vols dir. 
No ho entenc. 

   
PODER precisar (una mica) més...? 
pres/COND 
 2a    

Si us plau, podeu precisar una mica més? 
Podries precisar més aquest punt? 

 
 

COMPONENTS GRAMATICALS  

Morfologia 

Pronoms 

- Personals (2): formes àtones (especialment, amb el verb agradar) 
- Adverbials (2): en, hi 
- Relatius tònics: què, qui; compostos: el qual, la qual...adverbial: on 
- Indefinits (2): l’un...l’altre, cadascú, cadascun, qualsevol 
 
Determinants 
- Adjectius quantitatius (2): prou, qualsevol, cert, diversos 
 
Qualificadors 
- Adjectius comparatius: gradatius i superlatius 
 
Verbs 
- Atributius (2): tornar-se 
- Perífrasis d’obligació: haver de + inf., caldre + inf., caldre que + subj 
- Mode indicatiu: present, passat (imperfet, plusquamperfet, perfet i indefinit), futur 
- Mode condicional (simple) 
- Ús de: ser, estar i haver-hi (2) 
- Ús de: sentir-hi, veure-hi , escoltar, mirar 
 
Lèxic 

Actualitat: entrevista, informació, mitjans de comunicació, notícia, opinió, reportatge, accident, canvi, 
conflicte, crisi, esdeveniment, organisme, qüestió, raó, realitat, resposta, resultat, solució, tendència, 
tenir lloc, política, ciutadà, democràcia, dictadura, dreta/centre/esquerra, govern, oposició, país, poder, 
règim, terrorisme, ecologia, nacionalista, socialista, llibertat, cultura, personatge, concert, dansa, 
intèrpret, música, òpera, actor/actriu, actuació, cinema (cine), comèdia, director (de cinema, de teatre), 
guionista, teatre. 
 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES 

TASCA A: L’evolució 

Els alumnes, en grups, exposen quins eren els seus programes de TV preferits abans i quins ho són ara, 
amb la finalitat de fer un seguiment dels canvis que han sofert les programacions.  En acabat fan una 
posada en comú. Remarcar la forma genuïna mirar la TV, i recordar la diferència entre escoltar i sentir. 
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TASCA B: Què hi ha... 

Els alumnes fan una llista amb els grans temes que configuren les programacions televisives: música, 
cinema, teatre, esports, notícies, documentals, publicitat, concursos, tertúlies, magazines, programes 
infantils, etc. 
 
Els alumnes es distribueixen en grups, cadascun dels quals treballa un o més temes, els analitza i en fa 
una valoració. Per exemple, pel que fa a la música, poden explicar si és bo que se’n facin programes, si 
els que hi ha són prou bons, si n’hi hauria d’haver més, a quin horari fóra bo d’emetre’ls, etc. i, si convé, 
quins  canvis es poden proposar i per què. Per recollir aquesta informació es pot elaborar una graella on 
constin els punts que es considerin més rellevants: tema, nombre de programes, horari, valoració, 
propostes, etc. 
 
TASCA C: L’intercanvi 

Es formen grups nous de manera que cada membre provingui d’un grup de treball diferent per tal de fer 
un intercanvi d’informació; és a dir, cada membre del nou grup explica els resultats de l’anàlisi que s’ha 
fet de l’àmbit televisiu escollit.  
Tornen als grups inicials i hi aporten la informació obtinguda, d’aquesta manera, mitjançant la repetició, 
s’assegura el nivell de fluïdesa i correcció de la intervenció de cadascú al debat final. 
 
 
TASCA FINAL: El debat 

Tota la classe fa una posada en comú de tot el que han parlat en grups i s’inicia un debat. Per tal de no 
donar voltes sobre el mateix, es pot suggerir de seguir un guió. Per exemple: 
 
- Paper educatiu de la TV 
- Aconseguim ser selectius a l’hora de mirar la TV? 
- La programació està al servei del poder polític? 
- Sortim menys a causa de la TV? 
- La presencia de la televisió a les cases ha modificat les relacions dels qui hi viuen? 
- Som teleaddictes? 
- Què faríem sense TV? 
- Com hauria de ser la TV que volem? 
 
Aquest darrer punt pot servir per recollir les conclusions del debat. El professor pot anar escrivint-les a la 
pissarra en una llista, els elements de la qual permetin fer una valoració del tema del debat. 
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UNITAT 5. Farem un viatge  
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Explicar com serà un viatge que s’ha organitzat amb l’ajut d’una agència, i que respon al desig d’un grup 
d’exalumnes de l’escola de repetir l’experiència de l’època d’estudiants. 
 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

Viatges 

- Demanar i rebre informació per fer un viatge a través d’una agència. Fer la reserva de passatges, 
d’allotjament o de lloguer de cotxe. 

 
En bars i restaurants 

- Entendre i intercanviar informació sobre bars i restaurants pel que fa al tipus d’establiment.  
- Fer apreciacions sobre la qualitat del menjar o la beguda, sobre el servei, sobre l’ambient. 
 
En mitjans de transport 

- Comprar o reservar un bitllet o un passatge, especificant per a quins dies, hora de sortida i de tornada, 
classe, nombre de viatgers i a nom de qui es fa la reserva. 

- Realitzar els tràmits per facturar l’equipatge i embarcar. 
 
SEGONS TEMES 

Activitats quotidianes i experiències, temps lliure i entreteniments 

- Intercanviar una informació sobre les possibilitats d’allotjament i de desplaçament als punt d’interès 
turístic. 

- Explicar els projectes que es tenen. 
- Comparar fets presents amb els de temps passats. 
 
Gastronomia 

- Intercanviar informació sobre restaurants, bars i fondes.  
- Fer valoracions sobre el menjar o la beguda, l’ambient i el preu d’un establiment. 
 
Condicions atmosfèriques 

- Condicions atmosfèriques 
- Accidents geogràfics 
 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Informativa 

- Expressar que es recorda o no es recorda alguna cosa. 
- Narrar. I 
 
Expressiva 

- Expressar un desig. 
 
Valorativa 

- Expressar un fet com a possible. 
- Expressar un fet com a impossible. 
- Expressar un fet com a probable. 
 
Inductiva 

- Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació. 
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Metalingüística 

- Enumerar i ordenar les parts d’un discurs: enumerar dins d’una explicació; anunciar l’inici; marcar una 
digressió; prosseguir; marcar el final. I 

 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Viatges i trasllats 

- Viatges 
- Informació i preparatius. Situació, preu, qualitat, especialitats, etc. 
- Equipatge i articles de viatge 
 
Serveis públics i privats 

- Agències de viatges 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Expressar que es recorda alguna cosa 

RECORDAR-SE (+ S Adv)  /SN/ 
no OBLIDAR-SE (pas) de INT+  O 
no DESCUIDAR-SE (pas)   

Em recordo molt bé d’aquell viatge 
Em recordo que el professor no ens deixava 
anar sols 
No me n’he oblidat mai 

 
 SN  

RECORDAR (+ S Adj.) 
 que +V 

IND 
no OBLIDAR (pas)   
 IND 1   INT+ 

+ 

O 
IND 

Recordo que hi havia un hostal 
No ho he oblidat ni ho oblidaré mai 

 
Narrar 

Noms d’estacions 

d’aquí a... + PERÍODE DE TEMPS Marxarem d’aquí a una setmana 
 
Moviment 

ANAR+ EXPRESSIÓ LOCATIVA Anirem a Nova Zelanda 
 
Referència a una acció futura des d’un temps present 

Ens allotjarem a l’hotel Palace 
 
Referència a una acció passada dins d’un temps futur 

Quan haurem arribat, anirem directament a l’oficina d’informació  
Quan es faci de nit, anirem al bar musical 
 

Posterioritat 

Futur simple/ quan + futur compost (o pres o 
perf SUBJ) 

Soparem quan haurem arribat 
Soparem quan hàgim arribat  

 
Expressar el desig de fer alguna cosa  

VOLER 
m’AGRADA 
TENIR ganes de  

+ INF 
Voldríem fer moltes excursions 
Tinc ganes d’anar-hi a l’estiu 
M’agradaria anar-hi aviat 
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Expressar un fet com a possible 
 
PODER + INF 
IND/COND 

Podem marxar avui mateix 
Si volguéssim, podríem anar-hi tots junts 

 
SER (Q+) possible  + INF  
 QUE+ V  
  SUBJ 

És possible que la ciutat hagi canviat molt 

    
 
possiblement 
segurament 

+   O 

Possiblement han canviat moltes coses 
Quan hi tornem, segurament ho hauran canviat tot 
El mes que ve, segurament, ja hauran acabat les obres a 
l’hotel que hem demanat  

 
Expressar un fet com a probable 

potser 
probablement +  O 

Potser hi trobarem tants canvis que no ens agradarà 
Probablement no ha canviat res 
 

 
Expressar la  intenció, la voluntat o la decisió de fer alguna cosa 

DECIDIR 
Indf. 1  

(de +) INF 
que + O 

Hem decidit tornar-hi 
Estem decidits 
 

 
Suggerir,  aconsellar, recomanar una actuació 

que /et/ SEMBLA si + V...? 
 /li/pres   Subj. pres  
 COND   SUBJ imp. 
 3a    

Què et sembla si anéssim/féssim/visitéssim...? 
Què els sembla si lloguessin un cotxe? 

 

Enumerar i ordenar les parts d’un discurs 

Per començar... 
Després... 
(En) Acabat... 
 
 
COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 

Noms 

- Flexió de nombre (2): regular amb modificació consonàntica, amb alteració gràfica d’accent o altres 
alteracions gràfiques 

 
Pronoms  

- Personals (2): formes àtones en funció de predicatiu i atribut: el, la, els, les, en, hi, ho 
- Adverbials (2): instrumentals  
- Relatiu adverbial: on 
 
Determinants 

- Adjectius quantitatius: diversos, no gaires, (una) bona part (de) 
  
Qualificadors 

- Adjectius d’una i dues terminacions 
 
Adverbis 

- Adverbis de lloc: enlloc, a tot arreu, arreu, al voltant 
- Adverbis de temps: a mitjan, des d’aleshores, llavors, mentrestant, primer, quan, mai 
- Adverbis de manera: ràpidament, alhora, sobretot, almenys, quasi 
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Preposicions 

- Al costat de, tocant a, enmig de, en lloc de, al voltant de, etc. 
 
Verbs 

- Perífrasis d’obligació: haver de + inf., caldre + inf., caldre que + subj 
- Mode indicatiu: imperfet, plusquamperfet, futur simple i compost  
- Mode subjuntiu: present, imperfet i  perfet  
- Mode condicional: simple 
- Ús de: ser, estar, haver-hi (2) 
 
Conjuncions 

- Distributives: no sols... sinó també 
- Causals: perquè, ja que, com que 
- Consecutives: (tant)... com, tan... que 
- Concessives: encara que, per més que 
- Disjuntiva: ni 
 
Lèxic 
- Viatges i trasllats: itinerari, destinació,  passatger, dietes, perdre’s, marejar-se, mitjans de transport, 

equipatge, guia turística, mapa, plànol, viatge organitzat, bossa de mà, alberg, càmping, hostal, fonda, 
pensió, casa rural, grum, hotel de 3 estrelles.  

- Condicions atmosfèriques: fer fred/calor, tempesta, ruixat, xàfec, glaçada, aclarir-se,  estar núvol, 
temperatura, càlid, tropical, mediterrani, atemperat, fred, humit, de muntanya, estiuenc, hivernal, 
agradable, desagradable, variable, suau. 

 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES 

TASCA A: Una vegada vaig fer un viatge 

Els alumnes es reuneixen en grups per tal d’explicar un viatge que hagin fet  fa temps i que els agradaria 
de repetir. Així, doncs, fan una descripció del lloc on van anar i de les coses que els van cridar l’atenció. A 
continuació, es duu a terme la posada en comú. 
 
TASCA B: Què hi deuen haver fet? 

Un cop escoltada la breu explicació del viatge de cada company, cada alumne fa suposicions dels canvis 
que creu que deu haver sofert el lloc que fa tants anys que no ha visitat. Si alguns alumnes coincideixen 
en el lloc del viatge que han explicat, ho poden fer junts. 
Per exemple: Hi havia una plaça; segur que hi deuen haver fet una rotonda..., l’hotel era molt vell; és 
possible que l’hagin fet nou. 
Se’n fa una posada en comú amb l’objectiu de fer les pràctiques pertinents. 
 
TASCA C: Què hem de tenir en compte? 

Es creen nous grups segons les afinitats pel que fa als viatges a fi de poder triar-ne un que els sembli 
prou atractiu, i se’l fan seu ja que serà el viatge de referència per planificar el nou.  
Els grups, amb el lloc que han triat, projecten el viatge tot fent un recull d’allò que els cal per dur-lo a 
terme. 
 
- Amb qui hi volem anar? 
- De quant temps disposem? 
- De quins recursos disposem? 
- Què ens cal saber del lloc on volem anar: Quin temps hi farà, tenint en compte el clima del lloc on es 

pensa viatjar? Quines mesures prèvies hem de prendre (vacunes, carnet d’alberg, passaport, etc.)? 
- Com hi podem anar?  
- Si hi anéssim en avió o vaixell, quins tràmits hauríem de fer per facturar l’equipatge i embarcar? 
- On podrem menjar i dormir? 
- Gastronomia: Quins restaurants ens interessen? 
- Quines activitats durem a terme? 
- Quins llocs d’interès visitarem? 
- Les maletes: Què ens hem d’emportar? 
 



Programació de llengua catalana nivell elemental E1U5 

Secretaria de Política Lingüística 
Consorci per a la Normalització Lingüística    27 

Quan tots els grups tenen la llista de necessitats, cada grup l’exposa a la resta de la classe per tal de 
comentar-la entre tots i complementar-ne la informació. 
 

TASCA D: L’agència de viatges 

Els grups, amb les necessitats recollides, van a l’agència de viatges per tal d’estalviar-se feina. Hi 
demanen informació sobre les diverses possibilitats de viatjar: els passatges, l’allotjament, el lloguer d’un 
cotxe per desplaçar-se un cop hagin arribat al país escollit, etc. Per a dur-ho a terme, cada grup es 
parteix de manera que la meitat adopta el paper de clients i la resta fan d’encarregats de l’agència de 
viatges.  Els primers plantegen a l’agència el tipus de viatge que volen fer i, quan calgui, fan les 
reserves. Els segons responen a la demanda. 
 
 
TASCA FINAL: Anirem de viatge 

Amb tota la informació, els grups elaboren un guió amb els horaris i les activitats de cada dia amb la 
finalitat de poder exposar ordenadament a la resta de la classe el viatge que han planificat conjuntament 
amb l’agència. Els membres del grup s’han de preparar i repartir l’exposició per tal que pugui parlar 
tothom. Han d’explicar què faran des de l’hora de sortida fins a l’arribada. Cal tenir en compte que, a més 
d’utilitzar el futur simple, s’haurà d’utilitzar el futur compost. Per exemple: Anirem a sopar quan haurem 
desfet les maletes. 
 Per  fer-ho, poden anar seguint el guió amb els horaris i les dades puntuals, però de cap manera no l’han 
de llegir.  
 
Finalment, es duu a terme l’exposició. Els grups es fan crítiques constructives els uns al altres de tot allò 
que no els hagi semblat encertat. 
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UNITAT 6. Patir un contratemps  
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Narrar les peripècies d’un d’aquells dies en què hom preferiria no haver-se llevat, a algú que té la 
clarividència suficient per manifestar en forma de retrets tot allò que ha portat a convertir el dia en un 
contratemps. 
 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

En llocs d'allotjament. Allotjament públic (hotels, fondes) 

- Sol·licitar un servei d'hostaleria. 
- Demanar aclariments sobre la facturació. 
 
En mitjans de transport. Transport privat 

- Sol·licitar els serveis d'ajut en carretera: dir on et trobes, explicar la incidència, demanar una grua, etc. 
- Sol·licitar un cotxe de lloguer, demanar i entendre informació sobre les condicions del lloguer; llegir i 

omplir els formularis de contracte de lloguer. 
 
En serveis d’assistència sanitària 

- Demanar una assistència urgent  
 
En l'àmbit dels serveis públics. Correus 

- Fer un gir postal 
 
 Policia 

- Entendre explicacions de la policia, en cas d'infracció. 
- Donar explicacions o excuses. 
 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Informativa 

- Anunciar : informar d'un fet o d'un esdeveniment. II 
- Preguntar sobre el grau de seguretat d'un fet. 
- Comprovar si es recorda alguna cosa.I 
- Expressar el grau de seguretat d'un fet: molt positiu, intermedi o feble. 
- Expressar que es recorda o no es recorda alguna cosa.I 
- Narrar.I 
 
Expressiva 

- Expressar sentiments i estats d'ànim positius negatius i neutres i sentiments de conformitat i 
disconformitat... 

- Interessar-se per l'estat emotiu o de salut d’algú. 
- Expressar sensacions físiques i percepcions sensorials: dolor. 
- Fer retrets. 
 
Valorativa 

- Expressar escepticisme. 
- Donar credibilitat.II 
- Expressar un fet com a possible. 
- Expressar un fet com a probable. 
- Expressar un fet com a improbable. 
- Expressar un fet com a prohibit. 
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Inductiva 

- Advertir, avisar.II 
- -Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació.II 
- Donar ordres.I 
- Dispensar de fer alguna cosa.I 
- Demanar consell.III 
- Proposar, suggerir, aconsellar, o recomanar una actuació. 
 
NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

 Estats físics i anímics de les persones 

- Mals, malalties i accidents. Servei d'urgències, ambulància, metge, etc. 
 
Serveis públics i privats 

- Guàrdies i policia 
- Serveis sanitaris 
- Serveis d'emergència 
- Posar una conferència telefònica, servei de despertador, servei de bugaderia, servei de cafeteria a 

l'habitació, informació turística, etc. 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Demanar informació sobre un fet o un esdeveniment 

Mitjançant  frases interrogatives parcials que demanen una resposta concreta sobre algun dels termes de 
la frase (subjecte, acció, objecte, lloc, temps, mode, finalitat, etc. ) expressats en la pregunta per 
partícules interrogatives del tipus qui, què, quan, /quant/, com, per què. Per exemple: 

Què ha passat?/ Voldria saber quan vindran. / Com ho vas fer?/ Per què no té solució? 

 
Mitjançant oracions declaratives seguides d’un fragment interrogatiu, que demanen la confirmació de 
l’enunciat de la proposició: 
 

O + 

oi? 
eh? 
no? 
no / 
trobes/? 
no / et / 
sembla? 
oi que sí 
/ no? 

Ho has encarregat tu, oi? 
Truquem a l’ambulància, eh? 
Ens quedarem a dormir, no? 
S’han portat molt bé amb nosaltres, no trobes?/ oi que si? 

 
Anunciar: informar d’un fet o d’un esdeveniment  

En el moment que es produeix 

 
O declarativa en present (IND) 
ESTAR + GER 

En aquest moment això no és possible. 
S’està intentant que l’arreglin avui mateix. 

 
Un fet imminent 

( SN 1 + ) ESTAR a punt de +  INF 
 pres   
sembla que + V  
 fut  

Estan a punt de fer l’informe de la policia. 
Sembla que les condicions no són gaire bones. 

 
Preguntar i expressar el grau de seguretat d’un fet 

/segur/ de +  SN 
ESTAR + (Q+) 

/convençut/ que + V 
   

-Estàs/està segur d’això? 
-Estàs convençut que s’ha espatllat? 
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Q 

ben 
el tot 
completament 
 totalment 
absolutament 
plenament 

Estàs segur d’això? 
Estàs completament segura que va com tu dius? 

   

 
Segur, de veritat.../ No dubtis del que et dic / No n’estic segur../ No estic gaire segur.../ 
No sé si.../ Em sembla que... /Potser...  

  
segur que + V... ? Segur que funciona així? 
 IND   
 
Preguntar si es recorda alguna cosa 

(no) OBLIDAR-SE 
(no)  DESCUIDAR-SE 

pres/pas 2a 
(pas) de  + /SN/? 

No t’oblides (pas) de res? 
No t’has pas descuidat de dir-los que volem el 
cotxe per avui mateix ? 

 
Expressar que es recorda o no es recorda alguna cosa 

RECORDAR-SE (+ S Adv) 
no OBLIDAR-SE (pas) 
no DESCUIDAR-SE (pas) 

/SN/ 
de + 
INT  + O 

Em recordo molt bé d’aquell dia. 
No me n’he oblidat. 
No em vaig descuidar pas de frenar. 

 
Narrar 

Ordre i disposició dels fets 
 
Expressar el grau de seguretat d’un fet 

Molt positiu 

Respostes breus a les preguntes anteriors: 
- N’estic completament segur. 
 
ESTAR  +  (Q +) /segur /  

pres /convençut/  
1a  

de  + /SN/ 
 

    

Q = 

ben 
de tot 
completament  
absolutament 
plenament 

Estic ben segur que tot anirà bé. 
Estem completament segurs que va anar així. 

    
(ja) /et/ + PODER ben creure +  

IND pres  que + V...  
Et pots ben creure el que t’han dit. 
T’ho pots ben creure. 

 
Intermedi 
 
Em sembla que això l’assegurança no ho cobreix 
 
Feble 
 /segur/  
no ESTAR (+Q+)  de + /SN/  

pres /imp. 
1a 

/convençut/  
No estic gaire convençut del que dius. 
No estic gens segura d’haver-ho vist. 

 
Expressar sentiments mitjançant actituds de conformitat o disconformitat 

Expressar acord i desacord 
 
no) ESTAR d’acord 
(amb + /SN/  
(no) ESTAR d’acord 
en + /SN/ 

(no) Estic d’acord amb tu. 
(no) Hi estic d’acord. 
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Interessar-se per l’estat emotiu o de salut d’algú 

com ESTAR ( + SN ) ? 
pres 

Com estàs? 
Com esteu? 

 
com TROBAR-SE (+ SN) ? 

pres 
2a/3a 

Com et trobes? 
Com es troba, la Lluïsa? 

 
(que) (no) TROBAR-SE bé? 

pres 
2a/ 3a 

Que no et trobes bé? 
Que no us trobeu bé? 

 
com SENTIR-SE ( + SN) ? 

pres 
2a/3a 

Com et sents? 
Com se sent la Rosa després del que li ha passat? 

 
Expressar sensacions físiques i percepcions sensorials  
Dolor 

ai! 
ui! 
quin mal! 
em fa (molt) mal 
no em trobo (gaire) bé 

Em fa molt mal la cama. 

 
Fer retrets 

 DIR 
no / et / AVISAR 
 ADVERTIR 
 pass 

que+ V 
SUBJ imp. 

No et vaig dir que et quedessis?   
No t’he avisat que no ho toquessis? 
No us havíem advertit? 

    
tant de bo que + V 

SUBJ plusq 
Tant de bo que haguessis callat. 

 
Expressar escepticisme 

no CREURE (pas) en + SN 
pres 
1a 

No crec en res. 
No hi crec, en miracles. 

  

I també expressions del tipus: 

I ara! 
Fuig, home, fuig! 
Què dius! 
Ja pots comptar! 

 
Expressar un fet com a probable o possible 

DEURE + INF 
pres/imp. 

Devien ser les set, quarts de vuit. 
Aquests senyors deuen ser policies. 

  
possiblement 
segurament 

+  O Possiblement /segurament trobarem allotjament. 

 
Expressar un fet com a improbable 

no DEURE (pas)  +  INF 
pres/imp. 

No deuen pas ser ells. 
No devien entendre res. 

 
Expressar un fer com a prohibit 

no PODER  +  INF 
IND 
no PODER-SE  +  INF 
IND 
3a    (impersonal) 

No pot aparcar aquí. 
Aquí no es pot aparcar. 
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Advertir , avisar, posar en alerta 

O 
IMP 

Vigila 

VIGILA amb+SN Vigila amb aquest taller que no és de fiar. 
ANAR amb compte (de + INF) Vés amb compte que no t’enganyin. 
PROCURAR Procura d’anar sempre amb el casc. 
VIGILAR 
INF 

Vigila que no et caigui la teulada a sobre. 

MIRAR de que + V... 
SUBJ pres 

Mira de fer-ho tot bé. 

 

Donar ordres 

O 
IMP 

 Vine. 
 

  
O 

pres 
2a 

 
 

Gires la clau, pitges el botó... 
Agafes aquest carrer, gires a la dreta... 

 
Dispensar de fer alguna cosa 

 cal  (pas) 
no fa (pas) falta (+ INF) 

 és (pas) necessari   que + V...) 
SUBJ pres 

2a 

No cal... 
No cal pas fer compliments. 
No fa pas falta que us quedeu. 
No és pas necessari que ho diguem. 

 

Demanar consell/ demanar instruccions 

Què faig? 
Què he de fer? 
Què em recomanen? 
Què hauria de fer? 
On he d’anar? 
 
Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació 

CALDRE  que  + V 
COND 
3 

SUBJ imp. 
2a/1a pl. 

Caldria que ens poséssim d’acord. 

   
/et/  RECOMANAR + que + V... 
COND/ 
pres 

 SUBJ pres/ imp. 
2a 

Et recomanaria que ho consultessis. 

 
 
COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 

Pronoms 

- Personals: formes àtones (ampliació) 
- Adverbials (2): instrumentals 
- Relatiu adverbial: on 
 
Qualificadors 

- Flexió de gènere i nombre de l’adjectiu (2): ampliació 
 
Adverbis 

- Adverbis com: mentrestant, ben+ participi/adjectiu, si fa no fa, si més no, potser, només 
 
Preposicions 

- Preposicions com: segons 
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Verbs 

- Perífrasis verbals: haver de +inf., caldre+ infinitiu, caldre+ subjuntiu 
- Indicatiu: present, passats, futur 
- Imperatiu 
- Condicional: simple i compost 
- Subjuntiu: present, imperfet, plusquamperfet 
 
Conjuncions 

- Conjuncions i locucions conjuntives de coordinació i de subordinació més freqüents (2) 
 
Lèxic 

- Mals i accidents: accident, accidentat, bo, dolor, ferit, sa, fer mal + nom de la part del cos que produeix 
dolor, tenir mal de, trobar-se (bé/ malament), atac de cor, infart, caure, cremar-se, donar-se un cop, 
fer-se mal, fer-se un tall, tallar-se, trencar-se (un braç, una cama...) 

- Correus: certificat, destinatari, enviar (una carta, un paquet, etc.),imprès, urgent 
- Serveis d’emergència: ambulància, bombers, metges d’urgència, policia, urgències 
- Guàrdies i policies: guàrdia (municipal, urbana, civil), mosso d’esquadra, policia 
- Serveis relacionats amb vehicles: garatge, grua, mecànic, taller de reparacions, avaria (o pana), 

espatllar-se, fer soroll, no engegar-se, no anar bé + part de l’automòbil, no arrencar, no funcionar, 
parar-se, punxar-se (o rebentar-se) una roda (o un pneumàtic), trencar-se 

- Allotjament i serveis d’hostaleria: recepció, reserva, reservar (una habitació, una plaça, etc.), aire 
condicionat, bar, bugaderia, calefacció, discoteca, lloguer de cotxes, piscina, restaurant, sala (de festes, 
de jocs, etc.), telèfon, televisor, tintoreria 

 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES 

TASCA A: El rol 

La classe s'organitza en grups que poden adoptar el paper de famílies o colles d'amics. La situació que 
han de representar és la següent: 
 
Tenen uns amics o uns parents, joves, lluny de la seva ciutat i han sabut que s’estan instal·lant en un pis 
i necessiten ajut per fer el trasllat. Han decidit anar-los a veure per donar-los un cop de mà.  Agafen el 
cotxe i surten a primera hora per arribar el mateix dia a la seva destinació, però just a mig camí el cotxe 
surt de la carretera i topen una mica contra un arbre. 
 
TASCA B: Els fets 

Cada grup es prepara les característiques de l’ensopegada (o contratemps) tenint en compte que el cotxe 
ha de tenir molts problemes (no es pot arreglar) i hi ha d'haver algun ferit lleu. També cal que relacionin 
què han de fer: trucar a la policia, al servei d’urgències, al servei d’assistència en carretera, etc. 
Seguidament, en la posada en comú cada grup es presenta i explica a la resta de la classe què els ha 
passat i l’estat dels accidentats. 
 
TASCA C: Demanar ajut  

Dins de cada grup es reparteixen els rols següents:  
- els membres de la família accidentada que truquen  
- el servei d’assistència en carretera 
- el servei d'ambulància 
 
TASCA D: L'informe de la policia 

El membre de cada grup que ha assumit el paper de policia va a un altre grup i pregunta sobre el que 
s'ha esdevingut per poder relatar l'informe de l'accident. A continuació, es duu a terme la posada en 
comú en què cada policia relata els fets a la resta de la classe. 



Programació de llengua catalana nivell elemental E1U6 

Secretaria de Política Lingüística 
Consorci per a la Normalització Lingüística    34 

 
TASCA E: Buscar allotjament 

Un cop els grups han anat a comissaria, els ferits han estat curats i el cotxe és al taller, s'adonen que 
s'ha fet tard i s'ha de buscar allotjament. Cada grup es reparteix els papers (membres de la família i 
recepcionista de cada punt d’allotjament) de manera que es puguin mantenir els diàlegs per fer la 
reserva. 
 
Han de demanar informació per telèfon a diversos hostals o hotels perquè busquen un lloc on hi hagi els 
serveis següents:  
- servei de despertador  
- servei de bugaderia  
- servei de cafeteria a l'habitació  
- etc. 
Finalment, han de fer la reserva per aquella nit a l'hotel que ofereixi més bones condicions i que disposi 
de tots els serveis demanats. 
 
TASCA F: Llogar un cotxe  

Cada grup s’ha assabentat que el taller no té el seu cotxe a punt i decideixen llogar-ne un. Van a un 
servei de lloguer i emplenen un imprès per formalitzar el lloguer del cotxe. El professor ha de lliurar a 
cada grup un imprès.  
 
Per tant, cada grup es reparteix els rols (encarregat del servei de lloguer i familiars), es prepara al diàleg 
i es familiaritza amb l’imprès. Finalment, tots els grups duen a terme la conversa de manera simultània. 
 
TASCA G: El gir postal 

Un cop tenen el cotxe, decideixen que no poden anar a veure els seus amics perquè se’ls ha tirat el 
temps a sobre. Abans, però, van a correus i els fan un gir postal com a regal d’inauguració del nou 
habitatge. Han d'omplir l'imprès per a formalitzar el gir, que prèviament els haurà donat el professor. 
 
TASCA H: L’aclariment 

Abans de marxar de l'hotel s'adonen que hi ha alguna irregularitat a la factura que han pagat i demanen 
els aclariments pertinents. Per això, tornen a repartir-se els rols, però aquesta vegada els alumnes 
s’agrupen en parelles (recepcionista de l’hotel i familiar). A continuació, es preparen el diàleg i el 
duen a terme totes les parelles simultàniament. En acabat, s’agrupa una parella amb una altra i 
s’expliquen mútuament com han anat les respectives queixes.  
 
TASCA I: Jo ja t’ho deia 

Cada grup recapitula i es prepara per explicar a la resta de la classe la seva aventura. Es fan retrets per 
haver tingut tants contratemps i no haver actuat correctament. Per exemple: Si no haguéssim sortit tan 
tard, no hauríem tingut l’accident. Si no haguéssim corregut tant, no hauríem tingut l’accident, etc. 
El professor fa el seguiment de la feina dels grups perquè en la posada en comú no hi hagi errors de 
correcció. 
 
 
TASCA FINAL: El reportatge 

Cada grup explica a la resta de la classe les seves peripècies i els corresponents retrets, la resta del grup 
classe els aconsella: Hauríeu d’haver... 
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UNITAT 7. Una festa al meu carrer  
Temps orientatiu: 6 h 
 
 
OBJECTIU FINAL 

Escriure un carta a l'ajuntament per demanar el permís per poder fer una festa al carrer explicant el 
programa previst. 
 
 
OBJECTIUS COMUNICATIUS 

SEGONS ÀMBITS 

En l'administració i entitats públiques 

- Redactar instàncies o cartes breus adreçades a l'administració o responsables d'entitats públiques. 
 
 En actes socials 

- Concertar una cita. 
- Usar per escrit, les formes de tractament adequades a cada persona i cada situació, en un acte social. 
 
SEGONS TEMES 

Activitat quotidiana, experiències, temps lliure i entreteniments 

- Explicar els projectes que es tenen. 
 
Actualitat 

- Intercanviar opinions i manifestar gustos i preferències sobre un esdeveniment cultural concret. 
 
 
CONTINGUT 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES 

Socialitzadora 

- Iniciar un contacte epistolar.I 
- Tancar un contacte epistolar. I 
 
Informativa 

- Anunciar: informar d’un fet o esdeveniment. II 
- Fer una predicció. 
- Preguntar el grau de seguretat d’un fet. 
- Expressar el grau de seguretat d’un fet. 
 
Expressiva 

- Expressar un desig. 
- Expressar sentiments mitjançant actituds de conformitat o disconformitat. 
 
 Valorativa 

- Expressar un fet com a possible. 
- Expressar un fet com a probable. 
- Expressar un fet com a impossible.  
- Expressar un fet com a improbable. 
 
Inductiva 

- Concertar una cita. Quedar amb algú.II 
- Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació.II 
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NOCIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS I ELS TEMES 

Relacions electives i associatives 

- Correspondència: per adreçar-se a algú o presentar-se un mateix, per saludar, per acomiadar-se, per 
felicitar algú, per expressar un desig, etc. 

 
Actualitat 

- Cultura: pel·lícules, concerts, representacions teatrals, llibres, etc. 
 
EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Iniciar un contacte epistolar 

/amic/ 
/estimat/ 

/company/ 
  

/benvolgut/ 
NOM DE LA PERSONA A 
QUI ENS ADRECEM 

Lit. 

  
   

Estimat amic, 
Benvolguts companys, 

 /distingit/  NOM PROPI DE PERSONA 
  /senyor/    
 /benvolgut/  NOM DEL CÀRREC 

Distingit senyor/ senyora, 

        
 
Tancar un contacte epistolar 

saluda atentament 
 cordialment et 
saludem 

(ben) 
afectuosament 

    
REBRE  una salutació ben cordial, 
IMP 

Rebeu una salutació ben cordial, 

 

Anunciar: informar d’un fet o d’un esdeveniment. Fer prediccions 

En el moment que es produeix 
 
O declarativa en present (IND) 
ESTAR + GER 

En aquest moment ho estem preparant. 
S’està intentant que hi hagi més dinamització al barri. 

 
Un fet imminent 
 
( SN 1 + ) ESTAR a punt de +  INF 
 pres  

Estem a punt d’aconseguir una subvenció. 

 
Fer una predicció 

 
em sembla que 
potser 

+ O declarativa afirmativa o negativa en futur (IND) 

El mes que ve farem una festa al meu carrer. 
 
Expressar un desig 

(no) /m’/agradaria (pas) + INF 
M’agradaria col·laborar en la comissió d’espectacles. 
No m’agradaria pas haver-ho de decidir. 
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Demanar informació sobre un fet o un esdeveniment 

Mitjançant frases interrogatives parcials que demanen una resposta concreta sobre algun dels termes de 
la frase (subjecte, acció, objecte, lloc, temps, mode, finalitat, etc.) expressats en la pregunta per 
partícules interrogatives del tipus qui, què, quan, quant, com, per què.  Per exemple: 
 
Quin dia serà la festa? 
Quants dies ha de durar? 
Com resoldrem la part econòmica? 
Per què no demanem una subvenció? 
 
Preguntar i expressar el grau de seguretat d’un fet 

- Estàs / està segur d’això? 
- Oh, i tant / Ja ho crec! 
- Segur que no...? 
- Segur / De veritat.../ No dubtis del que et dic / No n’estic segur.../ No estic gaire segur.../ No sé si.../ 

Em sembla que.../ Potser...  
- No sé si això ens ho deixaran fer tot.  
- Em sembla que l’ajuntament ens ho pot pagar. 
 
Preguntar sobre el grau de seguretat d’un fet 

/segur/ de +  SN? 
 + ESTAR +(Q+) 
/convençut/ que + V... 

 

    
    

ben  
del tot   
completament 
totalment 
absolutament 

Q 

plenament 

Estàs segur d’això? 
Estàs completament segura que va com tu dius? 

   
segur que + V... ? Segur que funciona així? 
 IND    
 
Expressar el grau de seguretat d’un fet 

Molt positiu 

Respostes breus a les preguntes anteriors: 
 
- N’estic completament segur 
 
  SN 
(ja) /et/ + PODER ben creure +  

pres 
1a 

que + V... 
IND 

Et pots ben creure el que t’han dit. 
T’ho pots ben creure. 

 
Intermedi 

Em sembla que això no ens ho deixaran fer 
 
Feble 

/segur/ 
 

no ESTAR (+Q+) 
pres. /imp 

1a /convençut/ 
de + /SN/  

No estic gaire convençut del que dius. 
No estic gens segura d’haver-ho vist. 
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Expressar acord i desacord 

amb + SN 
(no) ESTAR d’acord 

en + /SN/ 
(no) Estic d’acord amb tu. 
(no) Hi estic d’acord. 

 
Demanar consell/ demanar instruccions 

Què faig? 
Què he de fer? 
Què em recomanen? 
Què hauria de fer? 
On he d’anar? 
 
Expressar un fet com a possible 

PODER + INF 
IND/COND  

Podem preparar-ho amb una setmana. 

   
SER ( + Q) possible (+ /SN/) És molt possible que ens ho deixin fer. 
IND/COND 
3a 

   

    
possiblement 
segurament 

+ O Segurament ho farem a la primavera. 

 
Expressar un fet com a impossible 

PODER  +  INF 
no 

IND/COND 
Encara que volguéssim, no podríem pagar-ho. 

 
Expressar un fet com a probable 

DEURE  +  INF 
pres/imp 

Deu ser millor fer-ho tot al carrer. 

 
Expressar un fet com a improbable 

no DEURE (PAS)  +  INF 
pres/imp 

No deu pas ser gaire difícil d’organitzar. 

 
Concertar una cita. Quedar amb algú 

quedem per  + T 
(T= expressió temporal) 

Així quedem per divendres. 

   
quedem  +  T Quedem a les cinc per parlar-ne. 
   
quedem  +  L  
(L= expressió locativa) 

Quedem al local de l’associació de veïns. 

  
podem T 
podríem 

trobar-nos + 
L 

Podem trobar-nos al local de l’associació a les cinc. 

    
T 

/et/ /convoco/ 
L 

Et convoquem a la reunió de veïns. 
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Aconsellar, recomanar una actuació 

Val més que....+ pres SUBJ    
Valdria més .....+ imp SUBJ    
Val més + INF    
Jo de tu /vosaltres    
Jo si fos de tu/ vosaltres    
Jo de tu/vosaltres ho faria/ hi aniria/ li ho diria/ no ho faria. 
Jo en el teu/vostre lloc    
 truquis   
Val la pena que    
 decideixis   
    
Valdria la pena que demanéssim   
    
CALDRE  que  + V 
COND 
3a 

SUBJ, imp 
2a/1a pl 

Caldria que ens poséssim d’acord. 

   
/et/ RECOMANAR + que + V... 
COND/ 
pres 

SUBJ pres/ imp 
2a 

Et recomanaria que ho consultessis al regidor de cultura. 

 
 
COMPONENTS GRAMATICALS 

Morfologia 

Noms 

- Flexió de gènere (2): regular amb alteració gràfica d’accent 
- Flexió de nombre (2): regular amb modificació consonàntica, amb alteració gràfica d’accent o altres 

alteracions gràfiques 
 
Pronoms 

- Relatius tònics: què, qui; compostos: el qual, la qual; adverbial: on 
- Interrogatius (2): distinció semàntica quan/quant 
 
Determinants 
- Adjectius quantitatius (2): prou, qualsevol, cert, diversos 
 
Qualificadors 
- Adjectius comparatius: gradatius i superlatius 
 
Adverbis  

- Adverbis com: mentrestant, des de... fins a, si fa no fa, si més no, potser, només, etc. 
 
Verbs 

- Perífrasis verbals d’obligació: haver de+ inf., caldre que+ inf., caldre que+ subj. 
- Indicatiu: futur 
- Subjuntiu: present, imperfet i perfet 
- Condicional: simple 
 
Conjuncions 

- Conjuncions i locucions conjuntives de coordinació i de subordinació més freqüents (2) 
 
Sintaxi 

- Oracions coordinades 
 
Fonètica i ortografia 

- Fenòmens d’alternança vocàlica: plurals en -es, terminacions verbals en a/e àtones 
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Lèxic 

- Festes: celebració, aniversari, festa, festa major, homenatge, inauguració, Sant+ nom (Sant Joan, Sant 
Jordi, etc.) 

- Correspondència: adreça, codi postal, carta, escriure, llegir, rebre, remitent, segell, sobre 
- Associacions i societats: assemblea, associació, club, colla, equip, grup, partit, sindicat, societat, fer-se 

de..., formar part de..., inscripció, inscriure’s, local, organitzar, quota, reunió, reunir-se 
- Cultura: exposició, pintura, ball, ballar, ballet, cançó, cantant, concert, coral, dansa, instrument, 

interpretar, música, orquestra, actor, actuació, actuar, escenari, estrena, fotografia, teatre, narració, 
novel·la, poesia 

- Administració pública: sol·licitar, sol·licitud, imprès, permís, petició, delegació, despatx 
 
 
PLANIFICACIÓ DE TASQUES INTERMÈDIES 

TASCA A : Voldríem una festa que fos.... 

Els alumnes, distribuïts en grups, fan una pluja d'idees de quin tipus de festa es podria fer al seu carrer. 
N’han de pensar el motiu i el caire (cultural, lúdic, etc.), i proposar quines activitats es podrien 
organitzar. Es fa una posada en comú i se'n tria una. 
 
TASCA B: Què necessitem per a la festa? 

Per grups es fa un recull dels aspectes que cal tenir en compte per tal d’organitzar el tipus de festa que 
han triat. Se’n fa una posada en comú amb la finalitat de seleccionar les que siguin més viables i 
modificar, si cal, el tipus de festa. S’ha de tenir en compte, també, que es vol fer al carrer i que s’haurà 
de demanar el permís a l’ajuntament. 
 
TASCA C: Elaboració de programes 

La classe ha de fer propostes per decidir el dia  i l’hora en què es vol dur a terme aquesta festa. En el 
moment en què hi hagi acord, cada grup elabora un programa de la festa on hi ha de constar els punts 
següents:  
- Motiu de la festa 
- Lloc, dia i hora d'inici 
- Horari de les activitats previstes  
 
TASCA D: Exposició de programes 

Es fa una exposició dels programes i se'n tria un o es fa una reelaboració per aconseguir-ne un de 
consensuat. 
 
 
TASCA FINAL: Escriure una carta 

Per grups, escriuen una carta per adjuntar al programa on demanen permís a l'ajuntament per fer la 
festa i convidar l'alcalde o el regidor pertinent. 
Prèviament, el professor mostra als alumnes diversos exemples de carta formal i d’instàncies per tal de 
familiaritzar-se amb aquests tipus de documents. Es pot preparar un petit guió de les coses que cal fer-hi 
constar per tal de valorar-ho entre tots i assegurar l’èxit de la redacció final. 
 
Finalment, a la posada en comú, es llegeixen totes les cartes o instàncies i es comenten els aspectes 
millorables.  
 


