
 

 

 NIVELL BÀSIC 
 

DEFINICIÓ DE NIVELL 
 
El nivell bàsic, globalment, té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per utilitzar l’ idioma de 
manera suficient, receptiva i productivament, així com per poder intervenir i comunicar- se a un nivell 
elemental entre els parlants de les diferents llengües. La capacitat de producció inclou tant la forma 
oral com l’escrita per poder comprendre i produir textos breus que versin sobre aspectes bàsics i 
concrets de temes generals i situacions de la vida quotidiana i que facin referència a l’àmbit personal i 
públic. 
 
S’hauran de reconèixer i utilitzar els registres formal i informal adaptats a aquest nivell, i es farà servir 
la llengua estàndard com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana i per cobrir les 
necessitats més immediates dels usuaris de la llengua. 
 
L’ús de l’ idioma en aquest nivell implica també el desenvolupament de l’autonomia gradual de 
l’alumne en l’aprenentatge. 
 
 
Cal remarcar la necessitat per part de l’aprenent de l’adquisició progressiva d’un lèxic d’ús freqüent i de 
les estructures bàsiques adients als textos utilitzats. 
 

OBJECTIUS 

 OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL BÀSIC 

 
En acabar els dos cursos que integren el nivell bàsic, l’alumnat haurà de ser capaç de: 

a) Comprendre el sentit general, la informació essencial i els detalls rellevants (punts principals) 
que es troben en textos breus, orals transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, 
megafonia, etc.) referits a assumptes de la vida quotidiana, que presentin una estructura 
senzilla i clara, en un registre neutre formal o informal i que s’articulin a una velocitat natural, 
però que permeti realitzar la tasca, en condicions acústiques bones i sempre que el missatge 
no estigui distorsionat. 

 
b) Produir textos orals, tant en comunicació cara a cara com per telèfon o altres canals, i 

comunicar-se de forma comprensible.  
 

c) Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls 
rellevants que es troben en textos escrits breus. 

 
d) Escriure textos que, a més de ser coherents, utilitzin adequadament els recursos de cohesió i 

les convencions elementals d’ortografia i puntuació. 
 

e) Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements formals de l' idioma de tipus 
morfosintàctic, lèxic i fonètic, i entendre la seva importància com instruments eficaços per 
millorar la comunicació.  

 
f) Mostrar una actitud oberta i positiva davant una realitat plurilingüe i pluricultural, que fomenti 

l’enteniment la tolerància i el respecte mutu i que faciliti la mobilitat i la cooperació 
internacionals.  

 



 

 

g) Conèixer i analitzar les característiques i singularitats pròpies de la societat i la cultura de la 
llengua estudiada, amb la finalitat de facilitar la competència comunicativa i desenvolupar la 
consciència intercultural.  

 
h) Desenvolupar estratègies de treball personal i aprenentatge autònom utilitzant diverses fonts 

de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que 
permetin un aprenentatge al llarg de la vida.  

     
i) Desenvolupar estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió, interacció i 

mediació, les quals permetin afrontar amb èxit el procés comunicatiu.  
 

j) Adquirir un repertori lèxic suficient per desenvolupar per dur a terme activitats comunicatives 
elementals. 
 
 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC 1 

 
DESTRESES RECEPTIVES: comprensió lectora i comprensió auditiva 

 COMPRENSIÓ LECTORA 

 
a) Comprendre indicacions bàsiques per omplir fitxes i impresos. 
b) Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques, breus i usuals que es troben en 

anuncis públics, rètols i cartells, carrers, botigues, restaurants, mitjans de transport o en altres 
serveis i llocs públics. 

c) Comprendre notes o missatges senzills i anuncis públics que incloguin formes gramaticals 
simples i que utilitzin un lèxic d’ús freqüent. La informació, instruccions i indicacions estaran 
relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 

d) Comprendre la informació essencial inclosa a la correspondència personal senzilla i que 
contengui formes gramaticals simples i vocabulari freqüent, com ara faxos, postals, correus 
electrònics i missatges de textos, entre d’altres. Aquests assumptes tractaran sobre la vida 
quotidiana. 

e) Comprendre la correspondència formal breu sobre qüestions pràctiques properes a 
l’experiència de l’alumnat i a la vida quotidiana; com ara la reserva de l’habitació d’un hotel o la 
informació sobre un curs d’idiomes a l’estranger, o la concessió d’una beca.  

f) Fer-se una idea clara del contingut general i localitzar informació específica senzilla inclosa en 
el material informatiu comú i d’ús quotidià, com ara menús, plànols, horaris, directoris, 
opuscles, guies telefòniques i pàgines web que presentin una estructura clara, tractin temes 
familiars de l’entorn dels aprenents i vagin, preferentment, acompanyats d’il·lustracions o 
imatges. 

g) Reconèixer el tema i comprendre el sentit general i la informació específica senzilla en articles i 
reportatges breus, d’estructura simple i clara, que incloguin formes gramaticals senzilles i un 
repertori lèxic d’ús molt freqüent i que es refereixin a temes habituals. 

 

 COMPRENSIÓ AUDITIVA 

 
a) Comprendre la informació essencial del que es diu directament en transaccions i gestions 

bàsiques cara a cara; per exemple: registrar- se en un hotel, fer compres o inscriure’s en un 
curs, sempre que es pugui demanar confirmació del que s’ha dit i es tractin temes de la vida 
quotidiana. 



 

 

b) Comprendre el sentit general i la informació essencial d’allò que es diu en conversacions breus 
i molt senzilles en les quals l’alumnat participa, sempre que es puguin demanar aclariments o 
repeticions. L’ interlocutor ha de parlar de forma clara i pausada. Aquestes conversacions 
versaran principalment sobre l’àmbit personal i els assumptes quotidians o d’immediata 
rellevància pel que fa als interessos de l’alumnat, sempre que es produeixin en condicions 
acústiques favorables. 

c) Identificar el tema i comprendre la informació específica molt senzilla d’extractes breus de 
televisió o mitjans audiovisuals, quan els comentaris, tractin sobre temes quotidians i 
relacionats amb el coneixements que l’alumne té del món, sempre que s’emetin amb claredat, 
pausadament i no hi hagi distorsions acústiques. 

 
DESTRESES PRODUCTIVES: expressió oral i expressió escrita 

 EXPRESSIÓ ORAL 

 
a) Presentar davant una audiència un comunicat breu, prèviament assajat; per exemple, per 

presentar-se a si mateix o a uns altres. 
b) Parlar breument d’un mateix i dels aspectes més rellevants de la pròpia experiència, com ara 

activitats habituals, el que plau o desplau els que és essencial sobre vivències (experiències) 
personals i esdeveniments. 

c) Prendre part de manera molt bàsica en transaccions i gestions senzilles relacionades amb 
temes d’informació personal, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com en la 
comunicació essencial sobre bens i serveis quotidians, com ara restaurants o transports, entre 
d’altres. 

d) Participar en entrevistes, per exemple de treball, i poder respondre a preguntes bàsiques i 
directes sobre aspectes personals. 

e) Participar en converses breus i molt bàsiques en les quals s’estableix contacte social i 
s’intercanvia informació, com ara salutacions i comiats; agraïments i disculpes; invitacions i 
respostes; demostracions d’interès per l’estat dels altres i altres conversacions sobre aspectes 
personals, assumptes quotidians o d’immediata necessitat, en les quals s’expressen opinions i 
sentiments molt senzills, sempre i quan es compti amb la repetició de les produccions orals o 
la cooperació dels interlocutors. En aquestes situacions s’espera que els alumnes reaccionin 
de forma adient a les intervencions dels altres. 

 

 EXPRESSIÓ ESCRITA 

 
a) Escriure notes i anuncis i prendre notes de missatges senzills amb informació, instruccions i 

indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 
b) Escriure correspondència personal simple com ara cartes, faxos o correus electrònics, per 

mostrar agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o d’alguna persona de l’entorn familiar, 
així com parlar de les condicions de vida, del treball, dels amics o de les diversions. 

c) Fer descripcions molt senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o descriure 
el que ens plau o desplau. 

d) Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per sol·licitar un servei o demanar 
informació. 

e) Redactar instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara una recepta 
o les indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altres. 

f) Narrar de forma mot breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències personals 
del passat, utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics 
per articular la narració. 

g) Omplir formularis, qüestionaris o fitxes que requereixin dades personals, com ara informació 
sobre qualificacions laborals, interessos i coneixements, entre d’altres 



 

 

 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC 2 

 
DESTRESES RECEPTIVES: comprensió lectora i comprensió auditiva 

 COMPRENSIÓ LECTORA  

 
a) Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques en rètols, anuncis públics i cartells, 

que es troben a la via pública, centres comercials, restaurants, mitjans de transport o d’altres 
serveis o llocs públics.  

b) Comprendre missatges o notes breus que contenen informació, instruccions i indicacions 
relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 

c) Comprendre el contingut de la correspondència personal, com ara cartes, correus electrònics i 
postals que inclouen textos breus i senzills sobre qüestions de la vida quotidiana. 

d) Comprendre el contingut de la correspondència formal breu, que es pot trobar a cartes, correus 
electrònics o faxos, entre d’altres, i que versin sobre qüestions pràctiques exposades de forma 
senzilla. 

e) Comprendre informació essencial i localitzar informació específica en fullets il·lustrats o a altres 
materials informatius d’ús quotidià, com ara prospectes, menús, llistats, formularis, horaris, 
plans i pàgines web d’estructura clara i que utilitzin un llenguatge familiar.  

f) Identificar els punts principals i la informació específica en textos periodístics breus i senzills 
que descriguin fets o esdeveniments, que incloguin xifres noms i il·lustracions, i que utilitzin 
principalment vocabulari d’ús freqüent, com ara els resums de notícies, entre d’altres. 

g) Comprendre instruccions sobre aparells d’ús freqüent com ara un telèfon públic  un caixer 
automàtic, etc. 

h) Comprendre amb relativa exactitud un relat o una descripció lineals.  
 

 COMPRENSIÓ AUDITIVA 

 
a) Identificar i comprendre els punts principals, la informació específica i els detalls rellevants en 

missatges i anuncis públics breus, clars i senzills que es produeixen de forma pausada i que 
contenen instruccions, indicacions o altres tipus d’informació. 

b) Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles, sempre que es pugui 
demanar confirmació, com ara les que tenen lloc a una entitat bancària. 

c) Comprendre la informació essencial i els punts principals d’allò que es diu en les converses on 
l’aprenent participa, sempre que pugui demanar confirmació del que s’ha dit i que es tractin 
temes relacionats amb la vida quotidiana i/o els interessos de l’alumnat. 

d) Comprendre el sentit general i la informació específica de converses que tenen lloc en 
presència de l’alumne produïdes amb claredat i ritme pausat, en les quals l’alumne ha de 
poder identificar un canvi de tema. 

e) Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de missatges 
enregistrats en un contestador i de programes de televisió, com ara els butlletins meteorològics 
o informatius, quan els comentaris comptin amb el suport d’imatges i les condicions acústiques 
no dificultin l’audició.  

f) Copsar la línia argumental i els episodis més importants de relats curts. 
 
DESTRESES PRODUCTIVES: expressió oral i expressió escrita 

 EXPRESSIÓ ORAL 

 



 

 

a) Fer, davant una audiència, anuncis públics i presentacions breus assajades prèviament que 
versin sobre temes habituals, poder donar explicacions sobre opinions, plans o accions i poder 
respondre a preguntes breus i senzilles plantejades pels oients. 

b) Narrar històries, experiències o esdeveniments i descriure aspectes quotidians de l’entorn, 
referits a persones, llocs, experiències de treball o estudi, objectes i possessions, així com 
activitats habituals, parlar de plans, fer comparances o parlar d’allò que plau o desplau, 
relacionant adequadament els diferents elements.   

c) Saber actuar amb els aspectes més comuns de transaccions i gestions de béns i serveis 
quotidians, gestions a centres comercials, botigues, entitats bancàries i restaurants, entre 
d’altres.  

d) Participar de forma senzilla en entrevistes amb objectius diversos, per exemple de treball, i 
poder donar informació o expressar idees sobre qüestions habituals, sempre que es pugui 
demanar aclariment o repetició.  

e) Participar en converses en les quals s’estableix contacte social; s’intercanvia informació sobre 
temes senzills i habituals, com ara el treball o el temps lliure, en les quals es fan oferiments o 
suggeriments, es donen instruccions, s’expressen sentiments i opinions, es donen consells, 
s’expressa acord i desacord, sempre que de tant en tant es pugui repetir o es torni a proposar 
el que s’ha dit. 

 

 EXPRESSIÓ ESCRITA 

 
a) Emplenar formularis, qüestionaris i impresos relacionats amb l’activitat quotidiana dels 

alumnes. 
b) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills en els quals 

s’inclouen informació, instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la 
vida quotidiana. 

c) Escriure correspondència personal simple, com ara per mostrar agraïment, disculpar-se o 
parlar d’un mateix o d’alguna persona de l’entorn familiar, així com parlar de les condicions de 
vida, del treball, dels amics o de les diversions. 

d) Fer descripcions senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o descriure el 
que ens plau o desplau. 

e) Escriure correspondència formal senzilla i breu per sol·licitar un servei, demanar informació, 
demanar disculpes o donar informació sobre un mateix o el seu entorn. 

f) Escriure instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara una recepta 
o les indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altres. 

g) Narrar de forma breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències personals del 
passat, utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics 
per articular la narració. 

 

 CONTINGUTS 

 
Encara que els continguts es presenten organitzats en diferents apartats, per aplicar-los a 
l’ensenyament, haurien d' integrar-se en un tot significatiu a partir dels objectius específics de 
cadascuna de les activitats de la llengua, de manera que l’alumnat els adquireixi a través de les 
tasques i activitats que es proposen a l’aula. 
 

CONTINGUTS NOCIONALS 

 
Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua i s’assumeixen en l’ensenyament sense 
fer-ne esment explícit, ja que són presents en tot procés lingüístic, des de l’expressió o la comprensió 



 

 

de la unitat lingüística més breu fins a la realització de funcions de la llengua necessàries per portar a 
terme tasques o projectes.  
Els següents continguts nocionals són aplicables al Nivell Bàsic:  
 
Entitat 

 Expressió de les entitats i referència.  
 
Propietats 

 Existència.  

 Qualitat: qualitats físiques, valoracions i quantitat.  
 

Relacions 

 Espai: ubicació absoluta i relativa en l’espai.   

 Temps: situació absoluta i relativa en el temps.  

 Estats, activitats, processos, realitzacions: temps, aspecte, modalitat,  

 Participants i les seves relacions. 

 Relacions lògiques: conjunció, disjunció, oposició, comparança, condició, causa, finalitat, 
resultat, relacions temporals (anterioritat, posterioritat, simultaneïtat).  

 

 CONTINGUTS FUNCIONALS  

 
Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del coneixement; l’opinió, la 
creença i la conjectura (afirmar, anunciar, assentir, classificar); descriure (educació, treball, persones, 
caràcter, significat, experiències) accions i projectes referits al moment present, al passat i al futur; 
dissentir, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular 
hipòtesis, expressar graus de certesa, identificar-se, informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans, 
decisions; presentar i presentar-se, recordar a algú, rectificar, corregir informació.  
 
Actes compromisius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, 
voluntat i decisió (expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa, convidar, 
oferir alguna cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna cosa). 
 
Actes directius: funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no alguna 
cosa, tant si això és un acte verbal com una acció d’altra índole (aconsellar, alertar, donar instruccions 
o permís; demanar alguna cosa, ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió, permís; prohibir o 
denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar).  
 
Actes fàctics i solidaris: funcions o actes de parla que es realitzen per establir o mantenir el contacte 
social i expressar actituds pel que fa als altres (acceptar o declinar una invitació, ajuda o oferiment, 
agrair, atreure l’atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se, expressar aprovació, felicitar, interessar-
se per algú o alguna cosa, lamentar, demanar i acceptar disculpes, refusar, saludar i respondre a 
salutacions).  
 
Actes expressius: funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davant determinades 
situacions (expressar alegria, felicitat, estima, simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, 
preferència, satisfacció, tristesa i molèstia). 
 

 CONTINGUTS SOCIOCULTURALS 

 
Es tindran en compte les àrees següents de la cultura i societat dels països francòfons.  



 

 

 
Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars. Horaris i costums relacionats amb el treball. Activitats 
d’oci. Festivitats més rellevants.  
 
Relacions personals: introducció a l’estructura social. Relacions familiars, generacionals i 
professionals. Relacions amb diferents grups socials i entre ells.  
 
Condicions de vida: introducció al món laboral. Cobertura dels drets bàsics de la població.  
 
Valors, creences i actituds: valors i creences fonamentals. Tradicions importants. 
Característiques bàsiques del sentit de l' humor. Referents culturals i artístics d’ampli espectre.  
 
Llenguatge corporal: gestos i postures. Proximitat i contacte visual.  
 
Convencions socials: convencions i tabús relatius al comportament. Normes de cortesia.  
 
Comportament ritual: celebracions i cerimònies més rellevants.  
 
Geografia bàsica: països més importants de parla francesa i informació sobre les ciutats més 
significatives. Incidències geogràfiques que afecten el francès (introducció bàsica a les varietats de 
llengua).  
 

 CONTINGUTS TEMÀTICS 

 
Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits personal 
i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de naixement, edat, sexe, 
estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència, formació i estudis, professió o 
ocupació, família, gustos i preferències, aparença física, trets més característics de la personalitat, 
estat d’ànim, experiències personals).  
 
Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa instal·lacions i 
útils de la llar, reparacions), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, la ciutat, el camp), regió i país. 
 
Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball 
(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball, 
obligacions familiars i laborals).  
 
Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats intel·lectuals i 
artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els instruments musicals.  
 
Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i 
horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament (lloguer, hotel, 
acampada), documents, equipatge, problemes més comuns.  
 
Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions, contactes per 
correu.  
 
Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més comunes i 
freqüents, consultes i cures mèdiques.  
 
Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i tasques.  
 



 

 

Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors), estris 
bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs, restaurants, bars, formes de pagament i 
reclamacions.  
 
Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes menús, 
locals de menjars i begudes.  
 
Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, la 
policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística. 
 
Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les tecnologies 
de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio.  
 
Fenòmens atmosfèrics més comuns: prediccions, cures del medi ambient.  
 
Ciència i tecnologia: avenços científics, mitjans tecnològics. 
 
 

 CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS – BÀSIC 1 

 
L’ORACIÓ SIMPLE 
 
Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició. 

 L’oració declarativa amb verb en forma afirmativa o negativa. 

 Subjecte (S) +  (ne)  Verb (V)  (pas).  

 Subjecte +  (ne)  V  (pas)  (+ Objecte Directe (OD) / Objecte Indirecte (OI) / EN /Y)  

 Formes el·líptiques: oui, si, moi aussi, tout à fait, non, moi non plus, pas du tout. 
 

 L’oració interrogativa. 

 Interrogació mitjançant  l’entonació”: Qui? Vous prenez quoi? Vous voulez du pain? 

 (Est-ce que +) oració declarativa amb marques interrogatives: “Est-ce que vous 
partez?” 

 Elements interrogatius (qui, qu’est-ce que, quel, quand, où, comment, pourquoi)  en 
posició inicial. 

 
 L’oració exclamativa.  

 Oració declarativa amb marques exclamatives: C’est bon! 

 Element exclamatiu en posició inicial: Comme c’est beau! 

 Formes el·líptiques i interjeccions: Désolé! Félicitations! Oui! Non! Si! 

 Verb imperatiu: Entrez! 
 

 L’oració imperativa.  

 (ne) V (pas):  Ne touche pas! 

 (ne) OD/OI pron. +   V  + (pas):  N’en achète pas!  Ne le mange pas!  Ne lui prends 
pas!  

 V +  OD/OI pron.:  Prens-la!  Dis-lui! 
 
Fenòmens de concordança. 
 

 Subjecte i verb 

 S ↔ V ( persona i nombre) 



 

 

 ON ↔ V 

 S  ↔  Atrib. (gènere i nombre) 

 S  ↔ Part. Pas. amb l’auxiliar être en el pretèrit perfecte compost. 

 Subjecte impersonal invariable en les formules: il faut, il y a, il est + hora. 
 
 
 
L’ORACIÓ COMPOSTA 
  
Expressió  de relacions lògiques. Connectors de: 

 Coordinació: et 
 Disjunció: ou 
 Oposició: mais, au contraire 
 Comparació: comme 
 Condició: si. Si tu arrives tôt, je pars avec toi. 
 Causa: parce que 
 Temps: pendant que, quand  

 
EL SINTAGMA NOMINAL 
 
Nucli:  

 Substantiu: el nom propi i comú. 
 

 Gènere:  

 Flexió regular: caso general (-Ø / -e) i casos particulars (-er/-ère, -ien/-ienne, -en,-
nne/-eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne)  

 Flexió irregular: casos particulars sobre el mateix radical (fils/fille, roi/reine, 
neveu/nièce) i flexió invariable (journaliste /secrétaire/élève). 

 Substantius independents: garçon/fille , homme /femme. 

 Substantius invariables: médecin, professeur. 
 

 Nombre: 

 Flexió regular: cas general (-Ø / -s) i casos particulars (-al/-aux, -eu/-eux, -ail/-aux) 

 Flexió irregular. Formes invariables: substantius acabats en –s,-x, -z. 

 Substantius independents (yeux) i substantius invariables (parents, janvier, bonheur) 

 Grau: positiu, comparatiu d’inferioritat  (moins de) i superioritat (plus de). 
 

 Pronoms. 

 Pronoms personals: subjecte personal i impersonal (on) Tònics d’insistència (moi, 
je...). Complements OD i OI ( je lui demande, elle l’appelle). Reflexius. 

 Pronom EN (substitut de cantitats) 

 Pronom y  (sustitut de Complement Circunstancial CC) 

 Indefinits variables: tout (gènere i nombre), invariables (quelqu’un, quelque chose, 
personne, plusieurs, rien) 

 Interrogatius/exclamatius: qui?, qu’est-ce que? (invariables), variables (lequel?) 

 Relatius: qui, que (invariabl 
 
 
 

Modificacions del nucli. 
 

 Els determinants. 



 

 

 Articles determinats i indeterminats: gènere i nombre. 

 Articles partitius: cas general i particular en frase  negativa. 

 Omissió de l’article en expressions amb  avoir ( avoir froid, avoir faim) 

 Demostratius. Formes simples: gènere i nombre. 

 Possessius: gènere i nombre. 

 Quantitatius: numerals cardinals i ordinals, indefinits (peu de, beaucoup de, 
quelques, tout, assez de, trop de) i interrogatius / exclamatius (combien de /quel) 

 
 Aposició unida al substantiu (mon ami Pierre) i separada del substantiu (Jean, mon voisin...) 
 
 Modificació mitjançant  sintagma adjectival. Adjectius qualificatius. (amb très o no).  

Modificació mitjançant sintagma preposicional: le livre de marie, un million d’euros, le père 
d’Henri. Modificació mitjançant frases de relatius introduïdes per qui / que / où. Modificació 
mitjançant la estructura C’est .... qui / que. 

 

Posició dels elements:  (determinant +) (sintagma  adjectiu +)  Nucli (+ sintagma adjectiu)  (sintagma 
preposicional)  ( + frase de relatiu) 

 
Fenòmens  de concordança: le chat blanc. Casos particulars: Det. mon, ton, son + substantiu femení  
(mon amie), beau, nouveau, vieux / bel, nouvel, vieil. 
 

Funcions sintàctiques del sintagma: subjecte, atribut, objecte directe. Objecte indirecte i 
complement circumstancial. 

 
EL SINTAGMA ADJECTIVAL 
 
Nucli:  
 

 Adjectiu: 
 Gènere:  

 Flexió regular: caso general (-e) i casos particulars (-er/-ère, -ien/-ienne, -en,-nne/-
eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne, -el-/elle ,-t/-tte, -s/-sse, -f/-ve,  -s, -c /-che.)  

 Flexió irregular: casos particulars sobre el mateix radical (fou/folle, roux/rousse, 
vieux/vieille, beau/belle.) i flexió invariable (facile / difficile). 
 

 Nombre:  

 Flexió regular: cas general (-Ø / -s) i casos particulars (-al/-aux, -eu, -eau/-eux, -ail/-
aux) 

 Flexió irregular. Formes invariables (heureux) 
 
 Grau: formes comparatives de l’adjectiu (plus grand, moins grand, aussi grand)  

 

Modificacions del nucli mitjançant un sintagma adverbial (SAdv) (plus ou moins terrible), mitjançant 
un sintagma preposicional (SPrep) (content de son travail, facile à comprendre), mitjançant una 
estructura comparativa (aussi blonde que sa mère). 
 
Posició dels elements: sintagma  adverbial + nucli + sintagma preposicional. 
 
Fenòmens de concordança  (adverbi i quantitatiu invariables) 
 



 

 

Funció dels elements del sintagma: atribut i complement predicatiu. 
 
 
EL SINTAGMA VERBAL 
 
Nucli:  
 

 Verb: 
 Classes. 

  Verbs regulars en  -er 

 Verbs regulars amb canvis ortogràfics en el radical  (-cer, -ger) 

 Els verbs irregulars més usuals: aller, avoir, comprendre, connaître, devoir, 
dire, être, faire, finir, partir, pouvoir, prendre, savoir, sortir, venir, vouloir. 

 
 Temps verbals.  

 Expressió del present: present d’indicatiu i  être en train de + infinitiu. 

 Expressió del passat: pretèrit perfecte compost d’indicatiu i venir de  + infinitiu. 

 Expressió del futur:  present d’indicatiu ,el futur pròxim (aller + infinitiu) i être 
sur le point de + infinitiu. El futur simple (verbs regulars). 

 
 Aspecte. 

  Contrast  entre  être en train de + infinitiu i el present d’indicatiu, contrast entre  se 
mettre à  i commencer à, entre finir de i venir de + infinitiu. 

 
 Modalitat 

 Factualitat: present d’indicatiu. 

 Necessitat: devoir + infinitiu. 

 Obligació: devoir + infinitiu i imperatiu. 

 Capacitat: pouvoir, savoir + infinitiu. 

 Permís:    pouvoir + infinitiu i imperatiu. 

 Possibilitat: pouvoir + infinitiu 

 Prohibició: ne pas pouvoir, devoir, il ne faut pas, il est interdit de + infinitiu i imperatiu 
negatiu. 

 Intenció: vouloir + infinitiu, condicional de cortesia (je voudrais) 
 

 
 Veu activa. 

 
Modificacions del nucli mitjançant la negació  (ne ....pas)  i els pronoms en verbs pronominals. 
 
Posició dels elements: (negació +) nucli (+ negació),  (negació +) (negació +) infinitiu.   
 
Funcions sintàctiques del sintagma verbal: verb, subjecte, atribut,  objecte directe, preposicional i 
complement circumstancial. (voyager est agréable, j’aime voyager, il commence à pleuvoir, il travaille 
vite...) 
 
 
EL SINTAGMA  ADVERBIAL. 
 
Nucli 

 Adverbi 
 Classes 



 

 

  Quantitat:  beaucoup, peu, très, trop, assez, bien, presque. 
 Temps: aujourd’hui, demain, tard, tôt,  expressions que denoten hora, dia i 

data, souvent, toujours, maintenant, avant, tout de suite, en retard, comme 
d’habitude. 

 Manera:  formes simples (bien, mal, ensemble, vite, comme ça) i adverbis en 
–ment regulars. 

 Lloc: ici, là, devant, derrière, près, loin, au milieu, au nord, à droite, au-
dessus, en haut, là-bas. 

 Causa: Pourquoi? Parce que. 
 Oposició: au contraire. 
 Resultat: alors. 

 Grau: formes comparatives del adverbi (plus vite, moins lentement, aussi rapidement) i 
superlatiu (très souvent) 

 
Modificació del nucli mitjançant el SAdv (très, beaucoup) ( très lentement, presque rien) i mitjançant 
el sintagma preposicional (pour toujours). 
 
Posició dels elements del sintagma:  (sintagma adverbial +) Nucli i Nucli (+ Adv) 
Funcions sintàctiques del sintagma: atribut (Jean est comme ça) i complement circumstancial. 
 
 
EL SINTAGMA  PREPOSICIONAL 
 
Nucli 

 Preposicions: (dans , chez, pour, par, à, avant, avec, de, derrière, devant, en, pendant, sous, 
sur, vers...) i locucions preposicionals ( à côté de , avant de, en face de, jusqu’à, près de...)  
més usuals.  

 
 
 
Posició dels elements:  (sintagma adverbial + ) preposició +  SN / SAdv / SV. 
 
Funcions sintàctiques del sintagma: complement circumstancial i objecte indirecte. 
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La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d’entonació. 
Detecció de les dificultats entre la llengua materna i la llengua francesa. 
Especificacions del francès oral  (presentació del sistema vocàlics i consonàntics). 
 
 
Sons i fonemes vocalics  i  les seves combinacions 
 
Orals. 

 Oposició [i] / [y] 
 Oposició [y] / [u] 
 Oposició [i] /[y] /[u] 
 Oposició [e] / [ә] 

 
Nasals 

 Discriminació [yn]  / [ ]  (un  /une) 
 Discriminació: [ ] / [ ]  (lait /lin) 

 Discriminació: [a]  / [ ]   (plat / plan) 



 

 

 Discriminació: [ ] / [ ]   (cinq /cent) 

 Discriminació:   [õ]  / [ ]   (long / lent) 

 Discriminació: [ ] / [ ] /    (frein / franc / front) 
 
Semivocal: combinacions amb yod. (mien, lieu),  
 
La caiguda o no de la vocal no accentuada [ә] al final d’una paraula  ( Les voyages forment la 
jeuness (e).  Le travail, c’est la santé.) 
 
Sons i fonemes consonàntics  i les seves agrupacions 
Orals /nasals, sords / sonors. 
Oposicions: [b] / [v] , [g]  / [r],  [s] / [z], [ch] / [j] 
Consonants finals i la seva pronunciació. 
 
Processos fonològics  
Contraccions (Prep + aricle) 
La liaison. Cas general (la liaison obligatòria i recomanada). Pronunciació de  <s,x> com [z], de <d> 
com [t] i de <f>com [v] 
Elisió obligatòria: monosil·làbics  (le, la, de, ne , si). Casos particulars: (au, du/à l’, de l’) 
Modificadors amb canvis davant una vocal:  (ce/cet, ma/mon, beau/bel...) 
 
El ritme: l’encadenament vocàlic i consonàntic  del francès oral. (la continuïtat)- la prosòdia sil·làbica. 
 
La frase i l’entonació:  les tres entonacions  de la frase: declarativa, interrogativa, exclamativa  i /o 
imperativa. 
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La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació.  
Pronunciació i ortografia:  le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e) étonné(e). / les 
secrétair(es) sembl(ent) étonné(es) 
 
El sistema d’escriptura: l’alfabet llatí . Sigles i abreviatures (diccionaris) 
 
Representació  gràfica de fonemes i sons.  
 
Representació d’un so. 
Caràcters simples vocàlics i consonàntics. 
Caràcters dobles o triples (ai, au, sc, ss, am, an ,en, mm, mn,nn, ph, pp, eau...) 
 
Representació de sons. Grafia simple <x> ,  grafies dobles o triples <ay, oi, oin...> 
 
Adaptació de la ortografia estrangera (MÉL) i conservació de la ortografia estrangera (week-end) 
 
Ús dels caràcters en les seves diverses formes. Majúscules en l’organització textual i el nombre 
(propi i de la nacionalitat). 
 
Signes ortogràfics 
Signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe) , la c trencada (ç), l’apòstrof  
Signes de puntuació.  
 



 

 

Divisió de paraules al final de línia. Estructura sil·làbica. Assignació de consonant a la vocal anterior 
o posterioRr. 
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L’ORACIÓ SIMPLE 
 
Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició. 

 L’oració declarativa amb verb en forma afirmativa o negativa. 
 

 Subj (+Neg) + V (+Neg) (+OD) (+OI) (+CC) 

 Subj (+Neg)  (+OD pron /OI pron / en / y ) + V (+Neg) (+OI / OD ) (+CC) 
 

 Oració passiva. 

 Subj + (Neg +) + V aux. (Neg. +) + Vpas. + C.Agent. 

 On + (Neg +)  + VAux. (Neg. +) + CD. 

 Subj + (Neg.+) +(se) faire + (Neg +) + CPred.  
 
 

 Oració interrogativa. .  

 Interrogatives amb inversió del subjecte:  Partez-vous en vacances avec lui demain? 

 Amb doble subjecte. Pierre a-t-il fait ses devoirs? 

 Qui est-ce qui vient? Qu’est-ce que tu veux? Qu’est-ce qui dit le contraire? Qui est.ce 
que tu crois? 

 Interrogació  amb elements interrogatius en posició inicial: lequel, combien de. 

 Interrogació amb elements interrogatius amb preposicions: À quoi? Avec qui? Par où? 
 

 Oració exclamativa amb elements exclamatius en posició inicial. 
 
 Oració imperativa afirmativa i negativa. 

 (Neg+) V (Neg) (+OD) (+OI) (+CC) 

 (Neg+) V (Neg) + Atrib.   

 Combinada amb un pronom (OD), (OI). 
 
 

Fenòmens  de concordança. 
 Entre ON i V 

 Entre Subjecte i Verb en veu passiva.  

 Entre Subj i Part. Pas en temps verbals compostos amb l’auxiliar être. 

 Entre Part. Pas i CD davant del verb en temps verbals compostos amb l’auxiliar avoir. 
 
 
LA ORACIÓ COMPOSTA 
 
Expressió de relacions lògiques. 

 Disjunció: ou bien. 
 Oposició: par contre. 
 Causa: puisque, comme. 
 Relacions temporals: pendant que. 



 

 

 Conseqüència: donc. 
 Finalitat: afin de, pour + infinitiu. 
 Condició: Si + imperfecte de l’indicatiu + condicional simple. Au cas où + condicional simple, à 

condition de + infinitiu. 
Fenòmens de concordança: en oració de relatiu Les photos que j’ai prises... 
 
 
 
EL SINTAGMA NOMINAL 
 
Nucli 
 

 Substantiu 

 Gènere: amb oposició (regular/ irregular) i sense oposició. 

 Nombre: amb oposició (regular/irregular) i sense oposició. 

 Grau comparatiu: inferioritat (moins de), superioritat (plus de), igualtat (autant de)  

 Nominalitzacions de verbs, d’adjectius, sufixos. 
 

 Pronom 

 Possessius. 

 Demostratius. 

 Indefinitius: formes variables en gènere (quelques-uns, même) e invariables 
(plusieurs, n’importe qui, tout) 

 Pronom EN  per a substituir quantitats.  

 Pronom  Y  per a substituir un complement de verb amb à. 

 Relatius  
 Formes invariables (dont) 
 Formes variables (lequel, laquelle, lesquels...) i invariables (qui, que, 
où) 
 Interrogatius variables ( Lequel? Laquelle?...) 

 
 
Modificació del nucli. 

 Determinants. 

 Demostratius. Formes amb partícules de reforçament  (-ci, -là) 

 Modificació mitjançant una proposició relativa introduïda per qui / que / où. 
 
Posició dels elements. 

 Det + N + frase de relatiu. 
 Tout: posició amb temps compostos i verb seguit de l’infinitiu. 
 Adjectius davant o darrere del verb amb canvi de significat. (mains propres, prores mains)  

 
Fenòmens de concordança: Nuclis coordinats ↔ Sadj. 
 
Funcions sintàctiques: OD (nucli substantiu o pronom), OI ( nucli substantiu o pronom.) 
 
El sintagma adjectival. Revisió i ampliació. 
 
 
El sintagma verbal 
 
Nucli: Verb 



 

 

 Classes 

 Regulars (revisió) 

 Irregulars (-ir, -re, -oir) 
 

 Temps 

 Present de l’indicatiu (revisió) 

 Pretèrit perfecte compost de l’indicatiu (revisió) 

 Imperfecte de l’indicatiu. Ús dels dos temps passats  mencionats. 

 Futur de l’indicatiu (revisió) 

 Condicional simple. 

 Gerundi. 
 

 Aspecte 

 Duració i habitual: imperfecte de l’indicatiu. 

 Incoatiu/ terminatiu: se mettre à i commencer à / finir de i venir de + infinitiu, passat 
perfecte compost de l’indicatiu.  

 Prefix re- + inf. 
 

 Modalitat 
                     Necessitat: il faut + infinitiu, avoir besoin de + infinitiu. 

 Obligació: il faut + infinitiu 

 Prohibició: imperatiu negatiu, il ne faut pas + infinitiu. 

 Opinió: je pense que, je crois que + indicatiu. 
 

 Veu passiva 

 Frase passiva amb verb en forma passiva. 

 Frase passiva amb On 

 Frase passiva amb se faire + infinitiu. 

 Frase passiva amb faire + infinitiu. 
 
Modificacions del nucli. 

 Negació (ne ...jamais, ne....rien, ne ...personne) 
 Sintagma preposicional (commencer à, servir à, profiter de) 
 Modificacions mitjançant  pronoms personals (doble pronoms) 
 Modificacions mitjançant   proposició substantiva, proposició adverbial de temps, de finalitat, 

de conseqüència, de condició. 

 
Posició dels elements: Neg + N (Vsimple) + Neg; (Neg) + Pron + auxiliar + (Neg)  
+ participi; (Neg) + (Neg) + inf., casos particulars: rien i personne. 
 
Funcions sintàctiques: Subjecte, aposició, OD, Atrib, Aprep i CC. 
 
 
 
El sintagma adverbial 
 
Nucli: Adverbi i locucions adverbials (revisió) 

 Classes 

 Quantitat: aussi, autant, autrement, davantage, tellement, de plus en plus. 

 Temps: autrefois, auparavant, encore, souvent.  

 Manera: volontiers, exprès. 



 

 

 Lloc: ailleurs, partout. 

 Negació: ni 

 Dubte: probablement, sans doute. 
 
Modificació del nucli. Mitjançant el sintagma adverbial (très rapidement, presque rien) i de un 
sintagma preposicional (pour toujours) 
 
El sintagma preposicional 
 
Nucli: preposicions i locucions preposicionals (revisió i ampliació) 
De temps: après que. 
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La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d’entonació. 
Revisió.  

 
CASOS PARTICULARS  
(Vocàlics): femme, eu, curriculum  
Pronunciació de consonants finals: oeuf /oeufs, os/os. 
 
PROCESSOS FONOLÒGICS CONSONÀNTICS 
Pronunciació: de < t > com [s] 
Elisió prohibida: si + -a,-e, -o, -u; qui; davant de paraules amb < h > aspirada. 
Oposicions:  entre el present d’ indicatiu, l’imperfecte d’indicatiu  i el passat prefecte compost de 
l’indicatiu.  
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 La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. 
 Ús dels signes de puntuació. 
 Revisió.  
 Ortografia  de paraules estrangeres. 
 Signe gràfic amb valor variable < w > . 

 



 

 

 

 NIVELL INTERMEDI 

OBJECTIUS GENERALS 

 
El Nivell  Intermedi té com finalitat principal capacitar l’alumne per utilitzar l' idioma amb una certa 
seguretat de forma receptiva i productiva, tant en forma parlada com escrita així com per a comunicar- 
se entre parlants de diferents llengües amb una certa fluïdesa, naturalitat i flexibilitat. Es farà servir un 
ventall ampli de situacions i contextos  quotidians o habituals, com ara  els que requereixin comprendre 
i produir textos d’una certa extensió i varietat sobre aspectes generals o d’altres més específics 
derivats de temes d’interès personal i professional.  
 
L’alumnat es veurà progressivament exposat a diversos accents, registres i estils que siguin fàcilment 
intel·ligibles i produïts en llengua estàndard. El llenguatge haurà de contenir estructures variades, a 
més d’un un ampli repertori lèxic d’ús comú que pot incloure algunes expressions idiomàtiques d’ús 
molt freqüent. 
 
Per assolir aquest nivell, l’aprenent haurà de fer servir les estructures principals de l’idioma i disposar 
de les estratègies necessàries per actuar amb eficàcia en situacions comunicatives de tipus general i 
algunes de més específiques.  
 
En aquest nivell s’espera un alt grau de desenvolupament de l’aprenentatge autònom. 
Els textos coincidiran majoritàriament amb els del Nivell Bàsic, emperò s’haurà d’utilitzar un ventall més 
ampli de situacions i introduir noves estructures. 
 

OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL INTERMEDI  

 
En acabar els dos cursos que integren el nivell intermedi,  l’alumnat haurà de ser capaç de: 
 

a) Comprendre la informació general, les idees principals i els detalls més rellevants en textos 
orals estructurats amb claredat, produïts en llengua estàndard i articulats a velocitat pausada 
emperò natural. Aquests textos poden ser transmesos directament o per mitjans tècnics, 
sempre que les condicions acústiques siguin adequades i es pugui tornar a escoltar el que s’ha 
dit.  

 
b) Expressar-se i interactuar en textos ben organitzats i adequats als interlocutors i al propòsit 

comunicatiu. Els aprenents hauran de fer-se comprendre amb una correcció, fluïdesa i 
espontaneïtat que permetin mantenir la interacció encara que resultin evidents l’accent 
estranger i les pauses per planejar el discurs o corregir errors, i encara sigui necessària la 
cooperació per part dels interlocutors. 

 
c) Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees principals i els detalls més 

rellevants que es troben en textos escrits clars i ben organitzats, produïts en llengua estàndard 
i sobre temes generals, temes  actuals o d’altres menys rutinaris relacionats amb les àrees 
d’especialitat dels aprenents. 

 
d) Escriure textos senzills i cohesionats sobre temes generals i quotidians, o d’altres menys 

rutinaris d’interès personal en els quals es demana o transmet informació; es narren històries; 
es descriuen experiències, esdeveniments (reals o imaginats), sentiments, reaccions, desitjos i 
aspiracions; es justifiquen opinions i s’exposen plans, arguments i intencions.  



 

 

 
e) Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements morfosintàctics, lèxics i fonètics, 

i entendre la seva importància per tal de fer efectiu el procés de comunicació. 
 

f) Consolidar gradualment  l’actitud oberta i positiva que s’ha de mantenir davant una realitat 
plurilingüe i pluricultural que fomenti la tolerància i el respecte mutu i que faciliti la mobilitat i la 
cooperació internacionals. 

 
g) Ampliar els coneixements i analitzat les característiques i singularitats pròpies de la societat i la 

cultura de la llengua estudiada  amb la finalitat de continuar desenvolupant la competència 
comunicativa i la consciència intercultural. 

 
h) Ampliar les estratègies de treball personal i desenvolupar l’aprenentatge autònom, utilitzant 

tots els recursos a l’abast que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida. Mostrar habilitat per 
analitzar les pròpies necessitats comunicatives, autoavaluar i controlar el propi procés 
d’aprenentatge de la llengua per tal de millorar les tasques plantejades i assolir els objectius 
establerts. 

 
i) Ampliar les estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió, interacció i 

mediació encara que en aquest nivell es segueixin utilitzant freqüentment  les estratègies 
compensatòries. 

 
j) Ampliar el repertori lèxic per expressar-se sobre temes relatius a la vida quotidiana, com ara la 

família, el temps lliure, els sentiments i d’altres temes inclosos en el present nivell, encara que 
es necessiti l’ajuda de pauses, reformulacions i repeticions. 

 
k) Desenvolupar la capacitat de destriar la informació rellevant de la que és accessòria. 

 
l) Començar a desenvolupar la capacitat d’inferir i deduir la informació no explícita. 

 
m) Utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com mitjà per incrementar la comprensió. 

 
n) Identificar la funció i tipologia dels textos i documents de treball, tant orals com escrits 

(procedència, emissor, finalitat, etc.) 
 

o) Comprendre les actituds i els estats d’ànim de les persones que parlen. 
 

p) Utilitzar eficaçment diccionaris, llibres i altres materials de consulta. 
 

q) Identificar  les  característiques  de  la   llengua  objecte  d’aprenentatge   per  contrast  i 
comparació  amb la llengua materna o altres llengües, quan escaigui. 

 
r) Apreciar el valor de la llengua estrangera com mitjà de comunicació amb persones que 

pertanyen a una cultura diferent i com element afavoridor de les relacions socials i 
interpersonals, tot  desenvolupant actituds de respecte cap a altres llengües i els seus parlants 

 
s) Al finalitzar aquest nivell encara cal esperar errors morfosintàctics, així com  la utilització de 

pauses, reformulacions i repeticions, sobretot quan es parla de forma poc controlada, emperò 
no s’han de produir faltes que impedeixin la comprensió en temes de caràcter general. La 
pronunciació haurà de ser clarament intel·ligible encara que sigui evident l’accent estranger i 
es produeixin errors d’accentuació i entonació S’espera també que l’alumnat utilitzi 
conscientment les estratègies adients per evitar que es trenqui la comunicació. Cal recordar 
l’aspecte cíclic de tots aquests continguts. 



 

 

 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL INTERMEDI 1 

 
Els continguts per al Nivell Intermedi1 es refereixen principalment a dos trets fonamentals:  
a) La capacitat de l’aprenent per mantenir la interacció i poder comunicar el que vol en una varietat 

de contextos. 
b) La capacitat de enfrontar-se de manera flexible al les situacions de la vida diària. 
 
A l’acabament del Nivell  Intermedi 1 l’alumnat haurà d’haver adquirit un nivell de  competència B1 en 
referència als nivells establerts pel Marc Comú Europeu per a l’aprenentatge de les llengües (MCER) 
 
 
DESTRESES RECEPTIVES: comprensió lectora i comprensió auditiva 

 COMPRENSIÓ LECTORA 
 

a) Comprendre rètols, cartells, prospectes, fulletons i manuals amb instruccions, indicacions i 
informació rellevant sobre el funcionament i la utilització de productes o serveis. 

b) Comprendre cartes, notes personals i missatges que continguin descripcions d’esdeveniments, de 
sentiments i de desitjos amb l’objectiu de mantenir correspondència. 

c) Comprendre  la informació rellevant d’escrits quotidians oficials i textos breus referents a l’entorn 
de l’alumnat, com ara cartes i documents; informes i memoràndums, entre d’altres. 

d) Comprendre els punts significatius de textos periodístics senzills sobre temes quotidians amb un 
lèxic habitual o propi del entorn dels aprenents. 

e) Comprendre amb suficient detall els missatges en textos adreçats a l’alumnat, com ara els 
referents al seu entorn acadèmic.  

f) Comprendre lectures adients al nivell (originals o adaptades), seguint el desenvolupament 
argumental i mantenint viu l’ interès pel text, sense que la lectura es vegi dificultada per un lèxic i 
una morfosintaxis massa complexos, i sempre  que la major part des elements desconeguts pugui 
ser interpretada a partir del context. 

 

 COMPRENSIÓ AUDITIVA 
 

a) Comprendre la informació principal i els detalls rellevants d’anuncis i missatges orals  que 
continguin instruccions senzilles, indicacions clares o altres tipus d’informació sempre que el 
discurs sigui clar, la velocitat normal i es tractin  temes quotidians o de la vida professional 
expressats en llengua estàndard. 

b) Comprendre converses sobre aspectes quotidians que es produeixen entre dos interlocutors en 
presència de la persona aprenent, les quals no siguin proposicionalment ni lingüísticament 
complexes  ni tampoc estiguin distorsionades pel soroll ambiental.  

c) Comprendre, en relació directa amb un interlocutor que parla pausadament, informació relativa a 
situacions personals, fets esdeveniments i necessitats de la vida quotidiana i poder expressar 
l’opinió personal encara que es necessitin freqüents aclariments i repeticions. 

d) Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats materials i relacions 
socials de la vida quotidiana, sensacions físiques i sentiments formulats explícitament i opinions 
personals expressades de manera senzilla a una velocitat lenta però no forçada.  

e) Comprendre els punts principals exposats en converses que tinguin lloc entre un nombre reduït 
d’interlocutors, en presència de l’alumnat, identificant els canvis de tema, a condició que el discurs 
s’articuli amb claredat i en llengua estàndard. 



 

 

f) Comprendre gran part del que es diu  en presentacions i xerrades curtes i senzilles sobre temes 
familiars a condició de que s’articulin amb claredat i en llengua estàndard. 

g) Comprendre el contingut essencial de les negociacions i gestions comercials més habituals. 

h) Poder seguir discussions i debats  senzills sobre temes de l’entorn de l’alumnat. 

i) Comprendre la informació continguda en documents enregistrats senzills i en llengua estàndard  
referits a temes habituals o de l’entorn de l’aprenent, sempre que  aquests textos es puguin 
escoltar més d’una vegada. 

j) Comprendre la informació essencial de butlletins informatius radiofònics o televisats i extractes de 
programes senzills que tractin temes familiars, expressats amb claredat i en llengua estàndard.  

k) Comprendre les idees principals de seqüències  de pel·lícules o en les quals el llenguatge sigui 
clar i senzill i tan la imatge com  l’acció ajudin a comprendre l’argument. 

l) Poder seguir instruccions relacionades amb tasques d’orientació, processos senzills o 
funcionament d’aparells tècnics habituals.  

 
DESTRESES PRODUCTIVES: expressió oral i expressió escrita 

 EXPRESSIÓ ORAL 

 
a) Fer presentacions breus i senzilles preparades amb antelació, que estiguin clarament 

estructurades, i poder contestar a les preguntes dels oients sempre que aquestes facin referència 
a qüestions rellevants per a  l’aprenent. 

b) Participar  amb un cert grau d’eficàcia en una entrevista, contestant preguntes o plantejant-les, 
mentre  es puguin seguir unes pautes establertes i les preguntes adreçades a l’aprenent no 
requereixin un alt grau d’improvisació. En pot ser un exemple una visita al metge on l’aprenent 
podrà descriure símptomes d’una malaltia encara que ho faci amb un grau limitat de precisió. 

c) Produir, de forma improvisada, enunciats relatius a situacions quotidianes, esdeveniments, estats 
físics o sensacions, experiències personals o laborals, actituds pròpies, opinions i sentiments, 
contacte social (salutacions, agraïments, disculpes, etc.) o intercanvis d’ informació, invitacions, 
demostracions d’interès per l’estat dels altres, etc. Aquests intercanvis poden tenir lloc en relació 
directa amb un interlocutor o en comunicacions telefòniques, tot tenint en compte que  en aquest 
nivell es produeixin freqüents pauses i repeticions. 

 
d) Prendre part activa en converses amb un nombre reduït d’interlocutors, en les quals es narri o 

descrigui algun fet quotidià, s’exposin idees, s’expressi acord, s’expliqui el que plau o desplau, es 
comparin i contrastin alternatives, etc., sempre que els continguts siguin proposicional i 
lingüísticament senzills,  i l’aprenent pugui fer repetir certes paraules i expressions. 

e) Actuar amb un cert grau d’eficàcia en  situacions habituals que poden tenir lloc en comerços, 
oficines de correus o entitats bancàries, entre d’altres. En poden ser exemples: demanar 
informació sobre talles de roba, materials o colors; informar-se de formes de pagament, o 
solucionar problemes quan s’està de viatge, com ara  demanar a un passatger d’un autobús on cal 
baixar, o demanar on està l’oficina d’objectes perduts., etc. 

f) Intervenir, encara que sigui mitjançant col·laboracions senzilles, en discussions, debats i col·loquis 
sobre temes generals o relacionats amb els interessos dels aprenents. 

g) Presentar un comunicat breu, prèviament assajat . 
h)    Prendre part en transaccions i gestions senzilles relacionades amb temes d’informació personal, 

nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com participar en converses sobre béns i serveis 
públics quotidians, com ara restaurants o transports, entre d’altres. 

i) Fer descripcions senzilles sobre temes relacionats amb l’entorn dels aprenents, com ara descriure 
objectes que els són familiars 



 

 

j) Adquirir gradualment la capacitat d’actuar de manera adequada davant el que han dit i fet altres 
persones. 

k) Desenvolupar la capacitat d’utilitzar els patrons de ritme, entonació i accentuació, així com la 
pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics. 

  

 EXPRESSIÓ ESCRITA 

 
a) Escriure textos reals o imaginaris  sobre temes quotidians o del entorn de l’alumnat, on s’haurà de 

desenvolupar la capacitat d’organitzar la informació fent servir els connectors més freqüents per 
enllaçar oracions i mostrar la suficient precisió i correcció en l’exposició de  les  idees. 

b) Escriure notes personals, missatges, instruccions i anuncis que transmetin informació senzilla 
dirigida  a qualsevol lector. Els aprenents  hauran de expressar clarament els aspectes que 
considerin importants. 

c) Escriure correspondència personal en la qual l’aprenent narri amb cert detall experiències, 
sentiments o esdeveniments. 

d) Escriure correspondència formal breu i senzilla tot seguint patrons establerts i tenint en compte 
que l’alumnat gradualment haurà d’incorporar els textos model al seu repertori personal 

e) Escriure informes a partir d’un model senzill, relacionats directament amb els interessos de 
l’aprenent on es tractin amb claredat i suficient precisió els punts establerts per la tasca que s’ha 
de  dur a terme. 

f) Mostrar un domini suficient del vocabulari i de les estructures per poder produir textos que 
s’utilitzen en situacions quotidianes, encara que es donin interferències i es facin servir 
reformulacions o solucions alternatives quan no es coneix una expressió o una paraula. 

 
 
OBJECTIUS 
 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL INTERMEDI 2 

 

El Nivell  Intermedi 2 es caracteritza també pels dos trets expressats en el Nivell  Intermedi 1, però 
s’amplien el nombre de descriptors que es centren principalment en els intercanvis de quantitat 
d’informació.  
 
A l’acabament del Nivell  Intermedi 2 l’alumnat haurà d’haver adquirit un nivell de  competència B1+ en 
referència als nivells establerts pel Marc Comú Europeu per a l’aprenentatge de les llengües (MCER). 
 
 
DESTRESES RECEPTIVES: comprensió lectora i comprensió auditiva 
 

 COMPRENSIÓ LECTORA  

 
a) Comprendre rètols, cartells, prospectes, fulletons i manuals amb instruccions, indicacions i 

informació específica sobre el funcionament i utilització de productes o serveis. 
b) Comprendre notes personals i missatges que continguin detalls sobre qualsevol activitat 

relacionada am l’entorn de les persones aprenents. 
c) Comprendre correspondència personal en la qual es transmeten emocions, es ressalta la 

importància personal de fets i experiències, es comenten notícies i es donen i justifiquen punts de 
vista.  



 

 

d) Comprendre la  correspondència comercial, professional i acadèmica més usual relacionada amb 
els interessos de l’alumnat, com ara informes i memoràndums, entre d’altres. 

e) Comprendre els punts significatius en els textos periodístics com ara articles d’opinió, i notícies 
d’una certa extensió, o d’altres sobre temes professionals que s’integrin en el camp 
d’especialització dels aprenents.  

f) Comprendre detalladament els missatges inclosos en textos adreçats a l’alumnat. 
g) Comprendre lectures adients al nivell (originals o adaptades), tot seguint el desenvolupament 

argumental i mantenint viu l’ interès pel text  sense que la lectura es vegi dificultada per un lèxic i 
una morfosintaxis massa complexos, i sempre  que la major part des elements desconeguts pugui 
ser interpretada a partir del context. 
 

 COMPRENSIÓ AUDITIVA 

 
a) Comprendre amb detall anuncis i missatges orals expressats amb llengua estàndard, els quals 

continguin instruccions, indicacions o altres tipus d’informació, com ara la relacionada amb àmbits 
específics de l’aprenent,  

b) Comprendre converses que no siguin lingüística ni proposicionalment complexes sobre aspectes 
quotidians, les quals es produeixen entre dos interlocutors i en presència de la persona aprenent, 
encara que estiguin afectades parcialment pel soroll ambiental propi de les situacions 
comunicatives habituals. 

c) Comprendre, en relació directa amb un interlocutor que parla pausadament, informació relativa a 
situacions personals, fets esdeveniments i necessitats de la vida quotidiana i poder expressar 
l’opinió personal encara que s’hagin de demanar aclariments.  

d) Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats materials i relacions 
socials de la vida quotidiana, sentiments, sensacions físiques, i opinions personals.  

e) Comprendre, encara que sigui amb algun esforç, les idees generals de converses o discussions 
sobre temes habituals entre un nombre de interlocutors reduït, que tinguin lloc en presencia de 
l’aprenent, a condició que el discurs s’articuli amb claredat i s’utilitzi la llengua estàndard. 

f) Comprendre i interpretar el contingut general i la informació rellevant de presentacions xerrades, 
debats i argumentacions no gaire complexes sempre que la presentació sigui ben estructurada, 
l’articulació sigui clara i l’exposició es produeixi en llengua estàndard.  

g) Comprendre el contingut de negociacions i gestions comercials de la vida diària.  
h) Comprendre la informació continguda en documents enregistrats en llengua estàndard referits a 

temes habituals o a l’entorn de la persona aprenent, sempre que  els textos es puguin escoltar 
més d’una vegada. 

i) Comprendre la informació essencial de programes de la ràdio, la televisió i representacions 
artístiques, que tractin temes quotidians, emesos i expressats amb claredat i en llengua estàndard. 
En poden ser exemples les entrevistes, els programes informatius,  els temes d’actualitat, els 
magazines radiofònics o els reportatges i col·loquis sobre temes no especialitzats. 

j) Comprendre i interpretar, en termes generals, pel·lícules o extractes de pel·lícules en les quals el 
llenguatge és clar i senzill i tan la imatge com  l’acció ajudin a comprendre l’argument. 

k) Seguir instruccions detallades relacionades amb formes d’orientar-se en un entorn geogràfic, 
processos senzills (elaboració de productes) o funcionament d’aparells tècnics habituals.  

 
 
 
DESTRESES PRODUCTIVES: expressió oral i expressió escrita 

 EXPRESSIÓ ORAL 

 
a) Fer presentacions  i comunicats breus, preparats amb antelació,  sobre temes de l’entorn de la 

persona aprenent, els quals siguin clars i ben estructurats. L’alumnat ha poder contestar de forma 



 

 

simple a les preguntes dels oients amb un cert grau d’espontaneïtat i fluïdesa . 
b) Participar amb eficàcia en una entrevista. Quan no hi hagi un guió o qüestionari prèviament 

elaborat, l’aprenent haurà de ser capaç de reaccionar adequadament, per tal que no es trenqui la 
comunicació. 

c) Produir, en relació directa amb un interlocutor o en comunicacions telefòniques, enunciats relatius 
a necessitats de la vida quotidiana, fets esdeveniments, estats físics, sensacions, sentiments, 
relacions socials, experiències personals actituds, opinions  i creences pròpies, acord i desacord. 
En aquest nivell encara són gaire freqüents les pauses, reformulacions i repeticions. 

d) Prendre part activa en converses no gaire complexes amb un nombre reduït d’interlocutors, en les 
quals es narri o descrigui algun fet; s’exposin idees i arguments; es defensin i justifiquin punts de 
vista; es formulin hipòtesis, s’expressi acord o desacord, es comparin i contrastin alternatives i 
s’aportin conclusions o es facin plans, encara que es produeixin  freqüents pauses i vacil·lacions 
en seqüències d’una  certa extensió. 

e) Fer front  a situacions menys rutinàries que poden tenir lloc en comerços, oficines de correus o 
entitats bancàries entre d’altres. En poden ser exemples retornar una compra defectuosa, formular 
una queixa o fer una reclamació . 

f) Prendre part de manera eficaç en transaccions i gestions que requereixen  un cert nivell de 
formalitat, tot exposant el que es vol dir  amb prou claredat, mostrant la capacitat de  negociar els 
aspectes corresponents. En poden ser exemples organitzar un viatge o canviar moneda entre 
d’altres. 

g) Intervenir amb certa eficàcia en discussions, debats i col·loquis sobre temes generals, o 
relacionats amb els interessos dels aprenents. 

h) Narrar històries curtes,  documentals o trames de llibres llegits adients al nivell, donar-ne l’opinió 
personal, explicar el contingut general i alguns detalls rellevants. Els aprenents han de  ser 
capaços de respondre a preguntes complementàries que requereixin aclariment de detalls. 

i) Explicar com s’ha de fer alguna cosa mitjançant  unes instruccions clares i coherents. 
j) Produir, amb cert detall,  descripcions sobre temes o objectes familiars. 
k) Continuar desenvolupant la capacitat d’actuar i reaccionar de manera adequada davant el que han 

dit i fet altres persones. 
l) Explicar, després d’una preparació prèvia, com s’ha de fer alguna cosa mitjançant instruccions.  
 
 

 EXPRESSIÓ ESCRITA 

 
a) Escriure textos reals o imaginaris  sobre temes quotidians o del entorn de l’alumnat que mostrin la 

capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar amb coherència i correcció les  idees i exposar-les 
amb precisió utilitzant els registres adients. 

b) Escriure notes personals, missatges, instruccions  i anuncis que continguin detalls sobre qualsevol 
activitat, producte o servei, els quals siguin comprensibles per a qualsevol lector. 

c) Escriure correspondència personal on es transmeten emocions, es comenten i ressalten fets o 
experiències, es comuniquen notícies, es donen i justifiquen punts de vista propis. 

d) Escriure correspondència formal breu i senzilla de tipus comercial o professional relativa als 
interessos dels aprenents, els quals hauran  de produir informació objectiva al voltant de temes 
inclosos en el llistat de continguts temàtics. 

e) Escriure ressenyes i informes senzills on es destaquen aspectes significatius i s’inclouen els 
detalls rellevants establerts per la tasca que s’ha de dur a terme. 

f) Mostrar un domini suficient del vocabulari i de les estructures per poder produir la una àmplia 
varietat de textos que s’utilitzen en situacions de la vida quotidiana, encara que es donin 
interferències i es facin servir reformulacions o solucions alternatives quan no es coneix una 
expressió o un paraula. 

 



 

 

CONTINGUTS 

 
Encara que els continguts es presenten organitzats en diferents apartats, per aplicar-los a 
l’ensenyament, haurien d’integrar-se en un tot significatiu a partir dels objectius específics de 
cadascuna de les activitats de la llengua, de manera que l’alumnat els adquireixi a través de les 
tasques i activitats que es proposen a l’aula.  
 

 CONTINGUTS NOCIONALS 

 
Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua i són presents en tot procés lingüístic, 
des de l’expressió o la comprensió de la unitat lingüística més breu fins a la realització de funcions de 
la llengua necessàries per dur a terme tasques o projectes. El llistat de nocions generals es deriva dels 
aspectes que es tracten quan s’utilitza  una llengua, dels conceptes als quals es refereixen els parlants 
i dels trets específics d’una situació comunicativa concreta. 
Els següents continguts nocionals poden ser aplicables al Nivell  Intermedi. 
 
Entitat 
 

 Expressió de les entitats i referència: identificació personal i dels altres. 
 
Propietats 
 

 Existència: presència, absència, disponibilitat, etc.  

 Qualitat: condicions i qualitats físiques, valoracions, edat, adequació, correcció,utilitat, 
capacitat, facilitat, dificultat, 

 Quantitat: nombre, grau, quantitat,etc.  
 
Relacions 
 

 Espai. Ubicació absoluta i relativa en l’espai:  distància, moviment, origen dimensió, longitud, 
temperatura, volum, pressió etc. 

 Temps. Situació absoluta i relativa en el temps: lloc en el temps, divisió del temps, indicacions 
de temps, etc  

 Estats, activitats, processos, realitzacions: temps, aspecte, modalitat,  

 Participants i les seves relacions. 

 Relacions lògiques: conjunció, disjunció, oposició, comparança, condició, causa, finalitat, 
resultat, relacions temporals (anterioritat, posterioritat, simultaneïtat). Relacions de mode, lloc, 
instrument, correspondència, possessió, lògica, etc.  

 
Nocions cognitives 
 

 Reflexió: creure, esperar,saber, recordar, etc. 

 Expressió: formes de contestar, demanar perdó, sol·licitar, etc. 
 
 
Deixis:  Referència o identificació 
 

 Pronoms, nocions anafòriques i catafòriques, nocions de definició i indefinició,etc. 

 CONTINGUTS SOCIOCULTURALS 

 



 

 

L’alumnat haurà de ser progressivament conscient dels signes de diferenciació cultural, mostrar 
tolerància i estar preparat per utilitzar les estratègies necessàries per establir una base apropiada per a 
la comunicació. 
 
Aquest apartat fa referència a despertar en l’alumnat un sentit de familiaritat cap a determinats 
aspectes de la cultura estrangera. Es tracta  de que les persones aprenents reflexionin sobre trets de 
la nova cultura, als quals tal vegada s’han enfrontat, emperò no els han parat esment. Els elements 
que s’inclouen presenten una àmplia varietat que es desenvoluparà al llarg de tots els nivells; la seva 
assimilació dependrà de les actituds més o menys obertes dels aprenents: 
 
Els exponents socioculturals exposats en aquest nivell són generalment d’una estructura simple i 
directa i com a  tals podran ser fàcilment entesos per l’alumnat. Tenen com a objectiu principal 
l’empatia o capacitat de comprendre les necessitats problemes i sentiments dels altres, tot responent 
correctament a les reaccions emocionals que es produeixin.  
 
Es tindran en compte les àrees següents de la cultura i societat de la llengua objecte d’estudi: 
 

 Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars. Horaris i costums relacionats amb el treball. 
Activitats d’oci. Festivitats més rellevants.  

 

 Relacions interpersonals: introducció a l’estructura social. Relacions familiars, generacionals 
i professionals. Relacions amb diferents grups socials, entre si mateixos i entre els dos sexes.  
Situacions formals i informals a la feina i amb les autoritats. Relacions interracials. Idea general 
sobre el paper de la política. 

 

 Condicions de vida: característiques específiques del món familiar i laboral. introducció al 
món laboral. Drets bàsics de la població.  

 

 Valors, creences i actituds (enfocament general): Tradicions importants. Benestar. 
Seguretat. Tradició. Identitat nacional i estrangera. Estereotips.  

 
 

 Característiques bàsiques del sentit de l'humor: Referents culturals i artístics d’ampli 
espectre.  

 

 Llenguatge corporal: gestos i postures. Proximitat i contacte visual. 
 

  

 Convencions socials: convencions i tabús relatius al comportament. Normes de cortesia.. 
Rituals de visita, menjar i beure. Les  convencions socials i rituals lingüístiques  fan referència 
a l’ús de les funcions socials esmentades a l’apartat 5.2. 

 

 Comportament ritual: celebracions i cerimònies més rellevants.  
 

 

 Geografia bàsica: països més importants en els quals es parla la llengua i informació sobre 
les ciutats més significatives. Introducció bàsica a les varietats de llengua).  

 

 CONTINGUTS TEMÀTICS 

 



 

 

Els temes a tractar poden estar relacionats amb el context situacional (comprar a un comerç), així com 
amb temes d’interacció comunicativa (parlar de l’oferta que existeix de tendes i comerços). 
 
Les àrees temàtiques, o nocions específiques, són generalment coincidents amb les proposades per al 
Nivell Bàsic; això no obstant, la complexitat del lèxic i de les estructures que s’utilitzin en el tractament 
dels temes consignats respondrà als objectius d’aquest nivell. En aquests objectius s’han assenyalat 
també alguns dels aspectes que l’alumnat d’aquest nivell ha de ser capaç de comprendre o produir  a 
partir les següents àrees temàtiques: 
 

a) Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits 
personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de 
naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència, 
formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter,  religió, gustos i preferències, 
aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències 
personals).  

 
b) Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa 

instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, 
la ciutat, el camp), regió i país. En aquest nivell es poden incloure temes sobre la flora i fauna 
de l’entorn de l’aprenent. 

 
c) Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball 

(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball, 
projectes, obligacions familiars i laborals).  

 
d) Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats 

intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els 
instruments musicals. En aquest nivell es poden tractar temes sobre de la premsa, les revistes, 
el periodisme, etc 

 
e) Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, 

preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament 
(lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns, entrada i sortida 
d’un país, direccions, senyals de trànsit, etc.  

 
f) Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions, 

contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o societats. En aquest nivell es 
poden incloure de forma general temes sobre  criminalitat  i justícia.  

 
g) Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més comunes i 

freqüents, consultes i serveis mèdics. En aquest nivell es poden incloure temes sobre benestar 
personal, accidents i assegurances.  

 
h) Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i 

tasques. En aquest nivell es poden tractar temes relacionats amb les qualificacions i 
certificacions vocacionals i acadèmiques. 

 
i) Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors), 

articles domèstics, estris bàsics del col·legi o del treball; preus, moneda, bancs, restaurants, 
bars, formes de pagament, reclamacions, requisits per als fumadors i no fumadors, etc.  

 
j) Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes, 

menús, restaurants. 



 

 

 
k) Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, 

comissaries de policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística. 
 

l) Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les 
tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio, En aquest nivell es poden 
incloure temes sobre les habilitats per expressar-se i per establir comunicació. 

 
m) Fenòmens atmosfèrics més comuns: prediccions, cura del medi ambient.  

 
n) Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics. 

 

 CONTINGUTS LEXICO-SEMÀNTICS 

 
Els continguts lèxics estan directament lligats amb els continguts temàtics que s’han de tractar en 
aquest nivell, es a dir els que es refereixen a camps semàntics habituals, o específics, com ara els 
relacionats amb els interessos de l’alumnat... A més, es poden tenir en compte els següents elements 
lèxics. 
 

 Antònims, sinònims i mots polisèmics elementals. 

 Mots transparents, calcs  i “falsos amics”. 

 Paraules compostes i paraules derivades del lèxic bàsic.  

 Prefixos i sufixos bàsics en la formació de paraules de caràcter lèxic: in-, 

 Abreviacions: sigles, acrònims, símbols i abreviatures més importants o freqüents. 

 Algunes onomatopeies bàsiques.  

 Préstecs, i mots forans. 

 Anglicismes  

 Frases fetes. Es poden incloure alguns proverbis molt comuns.  

 Expressions comparatives d’ús comú. 

 Combinacions lèxiques bàsiques de la vida quotidiana. 

 Neologismes, substantius que corresponen a marques registrades o a noms propis. 
 

 CONTINGUTS FUNCIONALS  

 
Es poden definir com les accions que es realitzen mitjançant la utilització de una llengua, és a dir el 
coneixement i ús de les convencions que regeixen la realització adequada de  funcions de la llengua, 
com ara la competència que permet entendre i expressar peticions, queixes, acord i desacord, etc., 
mitjançant diverses fórmules lingüístiques.  
 
S’ha d’aprofundir en el coneixement de les funcions del llenguatge des del contrast entre les 
estratègies de comunicació adquirides no només en la  llengua materna sinó també  en altres idiomes 
estrangers que l’alumnat  conegui.  
 
En el Nivell  Intermedi es repeteixen els continguts funcionals consignats en el Nivell Bàsic i  s’inclouen 
algunes noves funcions.  
 
Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del coneixement, 

l’opinió, la creença i la conjectura per tal d’afirmar, anunciar, acusar, 
admetre, postil·lar, atribuir, confirmar la veracitat d’un fet, corroborar, 
desmentir, predir, assentir i classificar; fer descripcions referents al treball, 



 

 

persones, caràcter, i experiències; realitzar accions i projectes referits al 
moment present, al passat i al futur; expressar acord i desacord; expressar  
desconeixement; expressar opinions; expressar certesa;identificar-se; 
informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions; presentar i 
presentar-se; recordar a algú; rectificar i corregir informació, presentar-se; 
rectificar i corregir informació. 

 
Actes compromisius:  realitzacions de funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió 

d’oferiment, intenció, voluntat i decisió com ara expressar la intenció, la 
decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna 
cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna cosa. 

 
Actes directius: realitzacions de funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el 

destinatari faci o no alguna cosa, tant si això és un acte verbal com una 
acció d’altra índole com ara aconsellar, alertar, donar instruccions o permís; 
demanar alguna cosa, demanar ajuda, confirmació, informació, 
instruccions, opinió i permís; prohibir o denegar, proposar, permetre, 
ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar; dissuadir, insistir, prevenir, reclamar, 
suggerir, etc. 

 
Actes fàtics i solidaris: realitzacions de funcions o actes de parla que es realitzen per establir o 

mantenir el contacte social i expressar actituds cap els altres com acceptar 
o declinar una invitació, ajuda o oferiment; agrair, atreure l’atenció, donar la 
benvinguda, acomiadar-se i expressar aprovació; felicitar, interessar-se per 
algú o alguna cosa; lamentar, demanar i acceptar disculpes; refusar, 
saludar i respondre a salutacions; compadir-se, defensar-se, etc. 

 
Actes expressius: realitzacions de funcions o actes de parla que expressen actituds i 

sentiments davant determinades situacions com ara expressar alegria, 
felicitat, estima, simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, 
preferència, satisfacció, tristesa, molèstia, estima, confiança, antipatia, 
admiració, etc. 

 
 

 CONTINGUTS MORFOSITÀCTICS FONÈTIC I FONOLÒGICS  INTERMEDI I 

 
L’oració simple:  
 
Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició. 
 
Consolidació dels continguts del nivell bàsic com: 

 
La identificació i la descripció: la oposició “c’est / il est” i la oposició: particular / general: Les 
dessins animés, c’est amusant pour les enfants. 
La oració interrogativa.   
Totes les seves formes i en particular: la forma amb la “t” eufònica: Le courrier a-t-il été 
distribué ce matin? 
Interrogació “partielle” amb qui, que, quoi, qu’est-ce qui ou qu’est-ce que, qui est-ce quii ou 
qu’est-ce que. 
Interrogació amb elements interrogatius en posició inicial i amb preposicions: À qui as-tu 
téléphoné? À quelle période pensez-vous partir? Lesquelles voulez-vous? 
La oració negativa. 



 

 

Diferents negacions: ne... pas encore, ne jamais, ne...plus, ne ... ni...ni 
La posició de la negació 
Negació i infinitiu: Paul a souhaité ne pas rentrer. 
La restricció: ne ....que 

L’oració imperativa (revisió). 
El discurs indirecte. 
Els canvis elementals a l’oració: Je viendrai avec mes amis / Elle dit qu’elle partira avec ses 
amis. 

 
Fenòmens de concordança (vegeu nivell bàsic).  
 
Entre pronoms interrogatius i nom (lesquelles...) 
Subj. Impersonal: Il manque deux personnes. 
Subj  col·lectiu 
Part. Passat: Cette affaire est plus compliquée que je ne l’avais prévue. 
 
L’oració composta. 
 
Expressió de relacions lògiques: 
 

Conjunció: mais, ou, et, donc, or, ni, car, puis,  ainsi 
Oposició: alors que, malgré,  par contre, au lieu de, sans + infinitiu  
Concessió:  même si, “avoir beau” + infinitiu 
Comparació: inferioritat, superioritat, igualtat ; superlatius i comparatius de bon i bien, comme, 
comme si,  le/la/les même(e), de plus en plus. 
Condició: consolidació del nivell bàsic 2  
à condition de , à moins de + indicatiu 
Causa: à cause de , grâce à, parce que, puisque,  comme, en raison de, du fait de,  car, du fait 
que + indicatiu, el participi present. 
Finalitat: consolidació Nivell bàsic 2. de manière à / de façon à 
Conseqüència: alors, par conséquent, c’est pourquoi, c’est pour ça que  
Resultat: et, et que, en effet, c’est pourquoi, por cela, assez, suffisamment, trop de 
Relacions temporals: (anterioritat  / posterioritat / simultaneïtat) pendant que,  une fois que, 
lorsque, dès /depuis que..., après que. (mode indicatiu) 
Subordinades objectives 
Estil indirecte: verbs de dicció: dire  que, répondre que, affirmer que 
Verbs de pensament en present: croire que, penser que, avoir l’impression que, supposer que, 
espérer que, il me semble que (Mode  indicatiu) 
Verbs declaratius: annoncer que, écrire que, indiquer  que, ... 
Verbs de certesa: assurer que, certifier que, être sûr / certain que... 
Verbs de constatació: voir, découvrir, remarquer, observer, se rendre compte, il est 
clair/évident. 

 
Fenòmens de concordança (vegeu nivell bàsic)  
 
El sintagma nominal. 
 
 Nucli. 

Substantiu: consolidació del nivell bàsic 
Gènere de noms inanimats 

Masculí: -isme, -(e)au, -ment, -ier, -phone: le communisme, le réalisme; le 
bureau, le manteau; le complément, l’appartement; le cahier, l’escalier; le 
téléphone, le magnétophone... 



 

 

Femení: -tion, -té, -ure, -ie, -graphie, -thèque: la décision, la question; la 
curiosité, la difficulté; l’aventure, la coiffure; la poésie, la pharmacie; la 
photographie, la démographie; la bibliothèque, la cinémathèque. 

Formació dels substantius: la profondeur, le voyageur, l’éducateur. 
Nombre: consolidació del nivell bàsic  
Pronoms personals: consolidació del nivell bàsic 
Els dobles pronoms: il m’en a apporté un, Bien sûr que nous t’y verrons! Ton MP3, tu 
me le prêtes?, il le lui donne sans problème.,  
Pronoms complements i infinitiu: je vais en acheter,  tu peux la poster, il faut la lui 
donner. 
Interrogatius: consolidació del nivell bàsic 

Preposició + pronom relatiu: avec qui,  pour laquelle, 
ce qui, ce que.  

Indefinits: quelques, quelques-un(e)s,  certain(e)s, d’autres, aucun (e)... ne, ne...aucun 
(e), chacun (e), quelque part , nulle part...ne ou ne ...nulle part , rien ou aucun(e),  
n’importe qui (quand...), n’importe quel(le). 

Possessius. Consolidació del nivell bàsic 
Demostratius: consolidació del nivell bàsic 
Pronom neutre: ça.   Ça facilite les choses. 
Exclamatius: consolidació del nivell bàsic 
Relatius: variables  i invariables 

 
Modificació del nucli. 
 

Els determinants. 
Articles determinats i indeterminats 
Oposició article indefinit /definit conegut o no, oposició article indefinit i  Je fais du 
sport: du fitness), modificació de l’article  (de magnifiques plages), omissió de l’article 
(forma negativa), article i preposició de (j’ai besoin de ciseaux, de patience ≠ elle doit 
avoir de la patience), 
Quantificadors: un autre, une foule de, pas mal de, trois fois plus de 
Demostratius: consolidació del nivell bàsic 
Possessius: consolidació del nivell bàsic 
Interrogatius i exclamatius: consolidació del nivell bàsic 

Complement del nom amb o sense article: une clé de voiture / la clé de la maison. 
La nominalització 
Mitjançant Sadj: le dernier, le gaeçon le plus élégant 
Mitjançant SN: ce genre de, une espèce de 

Mitjançant SAdv: une fille bien, ni le chat ni le chien 

Mitjançant SPrep: celui de droite. 

Mitjançant aposició: en tant que professeur 

Posició dels elements: (determinant + ) (sintagma  adjectiu + ) Nucli ( + sintagma adjectiu ) (sintagma 
preposicional) (+ frase de relatiu). 

Fenòmens de concordança: indefinits (nombre i gènere), pronoms relatius composts (nombre i gènere) 
Funcions sintàctiques: CC 
 
El sintagma adjectival 
 
Nucli: L´adjectiu qualificatiu 
 



 

 

Gènere i nombre: consolidació del nivell bàsic;  bleu clair, anglosaxonne 
El grau comparatiu: de superioritat, d´igualtat, d´inferioritat. 

El grau superlatiu: de superioritat, d´igualtat, d´inferioritat, el superlatiu relatiu. Supersympa, 
richissime. 
La posició dels adjectius.   

Característiques objectives: l’art contemporain 
Altres formes (forma, color, nacionalitat) : l’art contemporain allemand, une vieille jupe 
noire usée. 
Apreciació subjectiva: un excellent repas / un repas excellent. 

Concordança amb el substantiu. 
 
Modificació del nucli: 
Amb un sintagma nominal; amb un sintagma adjectival; amb un sintagma adverbial (adv. acabats  en -
ment, locucions adverbials); amb un sintagma preposicional, amb una estructura comparativa. 
Posició dels elements: sintagma  adverbial + nucli + sintagma preposicional  
Fenòmens de concordança: adverbi i quantitatiu invariables; avoir l’air + SAdj 
Funcions sintàctiques: Subj, CC; chanter faux, trop fatigué pour rester, il reste immmobile. 
 
El sintagma verbal 
 
Nucli: verb 
 

Classes. Regulars i irregulars- Auxiliars i semi-auxiliars (pouvoir, savoir, devoir), Verbs 
pronominals: se douter 
Temps verbals 

Present de l’indicatiu i l’imperatiu: consolidació del nivell bàsic 
Passat perfet compost de l’indicatiu: consolidació del nivell bàsic 
Imperfet de l’indicatiu: consolidació del nivell bàsic 
Plusquamperfet 
Ús dels tres temps del passat (narració, esdeveniments...). 
Futur de l’indicatiu: consolidació del nivell bàsic 
Condicional simple: consolidació del nivell bàsic 
Gerundi: consolidació del nivell bàsic 
Infinitiu present i passat.  

Aspecte: consolidació del nivell bàsic 
Modalitat: consolidació del nivell bàsic.  Necesidad y obligació, Capacidad: être + SAdj, Je suis 
capable de. Expressions com: il n’est pas question de, j’ai l’intention de. 
Veu 

L’oració passiva. Revisió i consolidació. 
Els verbs o grups verbals que no accepten la transformació passiva (tomber, courir, 
nager, rire, parler de, croire en), ma copine est une chic fille, cette famille a une 
superbe demeure.  
Construcció passiva sense complement d’agent: La mairie a été construite en 1965 i 
les seves transformacions possibles  amb On o amb una oració pronominal. On a 
construit la mairie en 1965,  la jupe longue se porte en ce moment. 
Altres auxiliars com: se voir, s’entendre. 
 

Modificacions del nucli: (vegeu el nivell bàsic) 
SN / V / prep.. en expressions verbals com: tenir compte, faire savoir, compter sur. 
Negació: ne ... aucun; nul, ne ... ni...ni. 
 
Posició dels elements: (vegeu el nivell bàsic) 
Fenòmens de concordança: participi passat dels verbs. 



 

 

Funcions sintàctiques del sintagma: subjecte, aposició, OD, Atrib, Cprep i CC. 
 
 
 
El sintagma adverbial. 
 
Nucli 

Adverbis  
Adverbis acabats en –ment (Irregulars: poliment, violemment, méchamment,...) 
El adverbi tout i locucions adverbials amb tout: ces gâteaux sont encore tout chauds 
Adverbis i locucions adverbials de lloc: consolidació nivell bàsic 

tout près, plus loin, en haut 
Adverbis i locucions adverbials de temps: dès, depuis, ça fait, il y a,  aussitôt, tout à 
coup. 
Adverbis i locucions adverbials de quantitat: consolidació nivell bàsic 
Adverbis i locucions adverbials de manera: consolidació nivell bàsic 
Adverbis i locucions adverbials de dubte: consolidació nivell bàsic 
Adverbis de cohesió textual: bref, notamment 
Adverbis de resultat: ainsi, aussi, en conséquence, par conseqüent 
 

Modificació del nucli: (vegeu el nivell bàsic) 
Posició dels elements del sintagma:  (vegeu el nivell bàsic) 
Jacques conduit bien / Jacques a bien conduit  (sentit diferent) 
Funció sintàctica: Subj., OD: nous viendrons demain. 
 
El sintagma preposicional: consolidació nivell bàsic 
 
Nucli. Preposició  i locucions preposicionals  
par o pour ;  sur o de ;  entre, de o à ; entre o parmi; , à , de, en, depuis, malgré, de façon à, faute de, 
quant à.   
Modificacions del nucli. Mitjançant el sintagma adverbial, preposicional... 
Posició dels elements. (S. Adverbial + Preposició + Terme) 
 
Funcions sintàctiques: Subj., OD, Atrib i Cag: il a entre 2 et 3 ans; il est sans papier. 
 
Continguts ortogràfics: consolidació del nivell bàsic 
 
L’alfabet, els caràcters (revisió). 
Representació gràfica de fonemes i sons. 
Ortografia de paraules estrangeres. 
Ús dels caràcters en les seves diferents  formes ( minúscules, majúscules....) 
Signes ortogràfics ( accent, apòstrof, dièresi, guió...). 
Divisió de paraules al final d’una línia. Estructura sil·làbica. 
 
Continguts fonètics: consolidació del nivell bàsic 
 
Sons i fonemes vocàlics i les seves combinacions. 
Sons i fonemes consonàntics i les seves agrupacions. 
Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisió, palatalització, nasalització,  
alternança vocàlica): elle a dit / elle l’a dit ; moyen / référendum ; net, but, tabac, sens, plus ; second, 
écho, Renault, suggérer, condamner, compter, ... 
Combinació de sons no existents en francès: Tchèque, jean, camping... 
* Consonants finals pronunciats: job, Madrid, gang, handicap, cancer, prospectus, Tel Aviv, index... 



 

 

* No correspondència entre grafia i so: speaker, meeting, club, business, cake, agnostique. 
Accent fònic / tonal dels elements lèxics aïllats. 
Accent i atonacitat / patrons tonals en el sintagma i l’oració. 

 

 CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS FONÈTICS I FONOLÒGICS INTERMEDI 2 

 
L’oració simple.  
 
Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició. 
 

L’oració interrogativa.  Consolidació dels continguts del nivell intermedi 1 
Negació sense verb: moi non plus, pas moi, jamais de la vie! 
Posició de la negació 

Combinació de negacions: On n’entend plus rien.  Ils n’ont encore rien perdu. 
 La restricció: n’avoir qu’à / Il n’y a qu’à 
 Negació lèxica: un verbe régulier / irrégulier ; la prudence / l’imprudence 

El discurs indirecte 
Els canvis a l’oració: Qu’est-ce que tu prends? / Il lui demande ce qu’il prend, où vas-tu? Il lui 
demande où il va,  Est-ce que tu pars avec moi? / Elle me demande si je pars avec elle. 
La “mise en relief”: Qui est-ce qui l’a fait?  / C’est moi qui l’ai fait. C’est un mardi que j’ai eu mon 
accident. 

 
 Fenòmens de concordança. 
 

Subj / V: Ni la maison ni le terrain se venden., Vous êtes une personne qui comprend. Elle s’est 
lavé les mains. 

 
 L’oració composta. 
 
 Expressió de relacions lògiques:  
 

Oposició: pourtant, quand même, tout de même, plutôt que, tandis que, contrairement, 
autantautant, quitte à + infinitiu,   bien que + subjuntiu, sans que + subjuntiu 
Concessió:  à moins que, bien que, encore que + subjuntiu, néanmoins, toutefois, en dépit + 
substantiu. 
Comparació: consolidació del nivell intermedi 1. ainsi que, de même que. 
Condició: consolidació del nivell intermedi 1  

 à condition que, en admettant que, à supposer que, pourvu que + subjuntiu 
Ús del sinon: Viens-là, sinon tu vas le regretter! 

Causa: consolidació del nivell intermedi 1. étant donné que, vu que, sous prétexte que.  
 de ce fait, d’où, du coup 

Finalitat: pour que, afin que, de peur que, de crainte que + subjuntiu 
Resultat: Il suffit que + subjuntiu 
Conseqüència:  si / tellementque / tant (de) que; un(e) tel(le) / de tel(le)sque, si bien que + 
indicatiu,  
Relacions temporals: (anterioritat  / posterioritat / simultaneïtat) avant que, jusqu’à ce que, en 
attendant que + subjuntiu 
Subordinades objectives 
Verbs de sentiment  en present: être triste, désolé, content, il est dommage, incroyable+ 
subjuntiu 



 

 

Verbs que indiquen una voluntat d’acció sobre la realitat: vouloir , désirer, conseiller, exiger, 
interdire, refuser 
Verbs de dubte: douter, ne pas être sûr + subjuntiu 
Verbs de probabilitat: il est possible, il est peu probable + subjuntiu 

 
 El sintagma nominal. 
 
 Nucli. 
 

Substantiu: consolidació del nivell intermedi 1. 
Gènere de noms inanimats 

 Mixt: femení o masculí. –age, -ence ou –ance, -ée: le visage, la plage; la 
prudence, le silence; la journée, le musée. 
 Gènere i sentit diferent: une tour / un tour; un livre / une livre. 

 Nombre: consolidació del nivell intermedi 1. 
Pronoms. 

Pronoms personals: consolidació del nivell intermedi 1 
 Expressions: ne t’en fais pas!, je m’en fiche!, j’en ai marre! ça m’est égal! j’en 
ai assez! 

 Interrogatius: consolidació del  nivell intermedi 1 
 Indefinits: consolidació del  nivell intermedi 1 

 Tous:  Nous les fermons tous. Elles sont toutes intéressantes. 

 Tout /Rien ne: Les habitants ont tout perdu. Ils n’ont rien récupéré. 
 Possessius: consolidació del  nivell intermedi 1 
 Demostratius: consolidació del  nivell intermedi 1 
 Exclamatius: consolidació del  nivell intermedi 1 

 
 Modificació del nucli (vegeu nivell intermedi 1) 

Quantificadors: un autre, une foule, pas mal de, trois fois plus de, je ne sais combien de, j’en ai 
pris quelques-uns 

 

 Posició dels elements (vegeu nivell intermedi 1) 
 
 Fenòmens de concordança (vegeu nivell intermedi 1) 
 

 Funcions sintàctiques (vegeu nivell intermedi 1) 
 

 

 

 El sintagma adjectival (vegeu nivell intermedi 1) 
 Nucli: L´adjectiu qualificatiu 
 

La posició dels adjectius: consolidació del  nivell intermedi 1 
 Canvi de sentit segons el lloc: une ancienne maison / une maison ancienne; un certain 
plaisir / un plaisir parfait ; une chic fille / une fille chic.  

Grado: chauffard (sufixe) 
 
 El sintagma verbal 
 



 

 

 Nucli: verb. 
 

Classes: consolidació del  nivell intermedi 1.  
 Regulars, irregulars i defectius: jeter, cueillir, faillir 
 Transitius i intransitius. 
 Verbs pronominals: reflexius, recíprocs i no reflexius. 

Temps verbals 
 Present de l’indicatiu: consolidació del  nivell intermedi 1 
 Present de subjuntiu. 
 Condicional simple: consolidació del  nivell intermedi 1 (estil indirecte) 
 Condicional passat (frase hipotètica / estil indirecte) 
 Temps del passat (utilització en la narració): quin temps utilitzar i com?  

 
 Fenòmens de concordança: 
 
Concordança dels temps en el discurs indirecte 
Concordança dels temps amb si (hipòtesi) 
Concordança participis passats 
 

Aspecte: consolidació del nivell intermedi 1 
Modalitat:  

Obligació: il faut que,  il est obligatoire que + subjuntiu 
Possibilitat: il est préférable que + subjuntiu ; expressions verbals com il se peut, ça se 
pourrrait, je ne saurais 
Intenció: je voudrais que + subjuntiu 
Opinió: je ne pense pas que + subjuntiu 
Desig: je préfère que, il vaut mieux que + subjuntiu 
Prohibició: il ne faut pas + subjuntiu 
Necessitat: il est important que + subjuntiu 

Veu: consolidació del nivell intermedi 1 
 
 Modificacions del nucli: 
 

SN / V / Prep en expressions verbals: tenir compte, faire savoir, compter sur 
Negació: ne aucun ; nul, ne  ni  ni. 
 Ne que  i  Ne expletiu  

 
 Posició dels elements del sintagma. 

( Neg. + ) N (+ Neg. )  ( + que) (+ SN) ( + V) ( + Prep.) 
Aucun / Nul + ne + N + ( + SN) ( + Inf). 

El sintagma adverbial: Consolidació del nivell intermedi 1 
 
 Nucli 

Adverbis  
Els adverbis de frase: trop, souvent, autrement, bien, précisément, beaucoup, 
énormément, vraiment Tu réussiras certainement ton examen de fin d’année. 

Els adverbis de quantitat: fort. 

Els adverbis de temps: en même temps 

Els adverbis de mode: exprès, volontiers, poliment, énormément 
Els adverbis de lloc: dehors, quelque part. 
Els adverbis de oposició: en revanche, par contre. 
Els adverbis de concessió: néanmoins, toutefois, malgré tout. 



 

 

Els adverbis de cohesió textual: par ailleurs. 
 
Modificació del nucli: (vegeu el nivell intermedi 1) 
 
Modificacions dels adverbis temporals (estil indirecte): aujourd’hui / ce jour-là; hier / la veille; la 
semaine dernière / la semaine précédente (d’avant); ce soir / ce soir-là; demain/ le lendemain;  
dimanche prochain / le dimanche suivant; dans trois jours / trois jours plus tard. 
 
Posició dels elements del sintagma:  (vegeu el nivell intermedi 1) 
 
 
 El sintagma preposicional: consolidació nivell intermedi 1 
 
 Nucli: preposicions i locucions preposicionals: depuis, malgré, de façon à, faute de, quant à 
 
 Modificació 

SN, SAdv, Sprep: deux heures / bien avant midi, il revient de chez elle. 
 
 Posició dels elements del sintagma 

(SN + ) (Sadv. + ) N ( + SAdv.) + terme  
N + N + terme: avant et après les repas. 
N:  il s’en est allé avec, c’est fait pour. 

 
 Funcions sintàctiques del sintagma: Subj., OD, Atrib. I CAg 
 
Continguts ortogràfics: consolidació del nivell intermedi 1 
 
Continguts fonètics: Consolidació del nivell intermedi 1 
Le  e mut o caduc 
L’entonació ( expressió dels sentiments, expressar la tristesa, l’alegria, la insistència) 
Els diferents accents regionals i francòfons  
Les interjeccions  (bah, oh! là là!, Hou la!, Hein! Ben quoi!)  
 
 
 
 

  

 NIVELL AVANÇAT  
  

 DEFINICIÓ DE NIVELL 

 
Definició 
 
El Nivell Avançat presentarà les característiques de la franja alta del nivell de competència B2 (B2+), 
com es defineix en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Aquest nivell suposa 
utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i d’altres més específiques que 
requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament 
complexos que versin sobre temes generals, actuals, o propis del camp d’especialització del parlant, 
en una varietat de llengua estàndard (formal i informal) i amb un repertori lèxic ampli que encara no ha 
de ser excessivament idiomàtic. 



 

 

A l’acabament d’aquesta etapa, la capacitat discursiva dels aprenents ha d’experimentar un notable 
augment. S’espera un discurs cohesionat i precís tant  oral com escrit en el que l’alumnat haurà de 
mostrar una capacitat cada vegada  més àmplia de negociació per a reaccionar i reconduir el discurs . 
 

 OBJECTIUS 

 OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL AVANÇAT  

 
En el Nivell Avançat, de forma més evident,  les capacitats que inclouen totes les destreses, tant oral com 
escrites es troben íntimament lligades i sembla convenient presentar els descriptors d’aquestes destreses de 
forma unitària. 
 
Destreses de comunicació escrita:  
 
a) Comprensió lectora i expressió escrita 
 

  Objectius  
 

1. Comprendre textos escrits de caràcter general o específic, encara que el domini del vocabulari 
no sigui absolut, utilitzant fonts de referència i manifestant aquesta comprensió mitjançant la 
producció de tasques específiques.  

 
2. Llegir de forma expressiva adaptant l’estil de lectura a la naturalesa del text i  posant especial 

atenció a la pronunciació i l’entonació.  
 
3. Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes que poden referir-

se als camps d’especialització dels aprenents; manejar informació i arguments procedents de 
diverses fonts i utilitzar  diversitat d’estils i intencionalitats comunicatives que poden incloure  
també la creació literària.  

 
4. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics (diccionaris, llibres, 

materials multimèdia, Internet, etc.) per buscar informació, per gaudir dels moments d’oci o 
com una forma d’enriquiment personal. 

 
Comprensió lectora 
 

a) Llegir de forma  comprensiva textos extensos i complexos (correspondència, premsa 
contemporània, articles i informes professionals, literatura, instruccions, etc.) sobre una àmplia 
varietat de temes. L’alumne haurà de ser capaç d’identificar les idees més rellevants i  adquirir 
una comprensió més profunda de la cohesió lèxica i gramatical per entendre l’estructura del 
text.  

b) Comprendre textos o informes  especialitzats , encara que no pertanyin al camp d’interès de 
l’alumnat. Per assolir aquest objectiu freqüentment s’hauran de consultar fonts com ara el 
diccionari o els mitjans tecnològics. 

c) Reconèixer opinions i punts de vista procedents de textos escrits que presenten un cert nivell 
de complexitat lingüística.  

d) Comprendre instruccions complexes i extenses que incloguin detalls i condicions específiques, 
rellegint el text si és necessari.  

e) Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir del context 
lingüístic o extralingüístic utilitzant, quan calgui, el diccionari com eina d’aprenentatge.  

f) Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua objecte d’estudi. 
g) Llegir de forma expressiva adaptant l'estil de lectura a la naturalesa del text i 
     posant especial atenció en  la pronunciació i l’entonació. 



 

 

 
Al llarg del curs els aprenents han de ser capaços de llegir diferents tipus de text en veu alta amb 
pronunciació, entonació, ritme i velocitat adequades. Si alguns idiomes ho consideren adient podran 
valorar la competència per a dur a terme una lectura en veu alta, ja es tracti d’un text poètic, narratiu 
de distints subgèneres, una carta formal o informal, un guió teatral, etc. tenint en compte els patrons 
fonològics de la llengua objecte d’estudi, marcant  el ritme i l’entonació adequats i desenvolupant 
tècniques d’autocorrecció. 

 
Expressió escrita 

 
1. Descriure fets i experiències, reals o imaginades, expressant clarament la relació entre les 

idees exposades i adaptant el discurs al gènere literari escollit. 
2. Escriure ressenyes en les quals s’expressi clara i detalladament l’opinió personal sobre un 

llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, etc.  
3. Escriure cartes personals i formals, notes, enquestes, informes i assajos, sobre temes variats 

incloent la descripció de fets i experiències, la diversitat d’opinions  i els arguments a favor i en 
contra sobre diversos temes, utilitzant un lèxic ric i variat i una àmplia diversitat d’estructures i 
formats lingüístics.  

4. Elaborar diversos   textos i resums integrant la informació i els arguments obtinguts de 
diverses fonts.  

5. Ser capaç de crear  textos amb finalitat estètica o literària.  
6. Intercanviar informació, opinió, punts de vista i sentiments sobre fets i experiències en un 

context informal mitjançant  cartes o correu electrònic, utilitzant la llengua amb eficàcia.  
7. Mostrar interès per presentar els escrits de forma cuidada, respectant les normes 

ortogràfiques. 
 
Destreses de comunicació oral:  
 
a) Comprensió auditiva, expressió oral i interacció. 
 

 Objectius  
 

1. Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs retransmès  que tracta temes de la vida 
personal, acadèmica, social o professional, sempre que estigui ben estructurat, no hagi 
excessiu soroll de fons i el nivell de llengua no sigui excessivament idiomàtic.  

 
2. Comprendre discursos complexos i extensos des del punt de vista lingüístic i argumental 

detectant no només les idees principals sinó també la majoria de les complementàries. 
  
3. Produir textos amb correcció gramatical, fluïdesa, precisió i bona pronunciació sobre diferents 

temes i amb un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.  
 
4. Comunicar-se espontàniament i amb bon control gramatical, fluïdesa, precisió i eficàcia, sobre 

una àmplia varietat de temes, exposant clarament les idees i adaptant el discurs a la formalitat 
del context comunicatiu. S’espera un alt grau de capacitat de negociació i suport al discurs. 

 
5. Interactuar amb parlants nadius de manera espontània i dinàmica defensant punts de vista, 

exposant argumentacions i contra-argumentacions i relatant fets i experiències.  L’interlocutor 
no ha d’experimentar tensió o dificultat produïda per la falta de fluïdesa. 

 
6. Mostrar una actitud de respecte i cooperació pel que fa a les exposicions orals dels companys i 

les pròpies converses en llengua estrangera, superant problemes de desconfiança en les 



 

 

pròpies capacitats i guanyant en confiança i seguretat, acceptant l’error com instrument 
d’aprenentatge. 

 
7. Comprendre les varietats dialectals i comprendre i utilitzar un repertori d’expressions 

idiomàtiques. 
 
8. Durant aquest període d’aprenentatge els alumnes hauran de fer ús d’una àmplia gamma de 

recursos didàctics i materials produïts en la llengua objecte d’estudi, integrar l’ús organitzat de 
recursos com les tecnologies de la informació i la comunicació com eina d’aprenentatge de la 
nova llengua, i l’ús habitual i autònom de la lectura o de l’escriptura com a activitat d’oci.  

 
9. Identificar i interioritzar la funció comunicativa de la llengua i els seus elements lingüístics, i 

seguir aplicant a la nova llengua l’aprenentatge de les estratègies de comunicació adquirides 
durant  l’aprenentatge de la llengua materna  o/i d’altres llengües conegudes.  

 
Comprensió auditiva  
 

1. Comprendre  converses formals i informals entre  parlants nadius, encara que la participació 
costi algun esforç i impliqui l’adaptació del discurs.  

2. Comprendre les idees principals i els detalls rellevants de conferències, xerrades i altres 
formes de presentació acadèmica i professional de una certa complexitat lingüística. 

3. Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació identificant el 
contingut, els punts de vista i opinions implícites, l’estat d’ànim i la intenció comunicativa del 
parlant.  

4. Reconèixer i poder discriminar  els elements fonològics i fonètics com els sistemes vocàlics i 
consonàntics, els patrons de ritme, accentuació i entonació de paraules aïllades, frases i 
textos. 

 
 
Expressió Oral i Interacció 

 
 Expressió Oral  

 
1. Realitzar descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes relacionats amb 

àrees especialitzades, utilitzant un lèxic adient. 
2. Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben estructurades sobre 

gran varietat de temes  que incloguin dades rellevants, contra-argumentacions alternatives i 
exemplificacions per il·lustrar un discurs que pot ser preparat o espontani. 

3. Realitzar presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de temes mostrant 
capacitat d’alterar el discurs de forma espontània per a respondre a les qüestions que plantegi 
l’audiència.  

4. Utilitzar de forma  correcta els patrons de ritme, entonació, accentuació i pronunciació dels 
fonemes vocàlics i consonàntics i processos derivats d’aquests. 

 
 Interacció 

 
1. Participar de forma activa en converses en llengua estàndard amb un parlant nadiu mostrant 

seguretat, fluïdesa i confiança sobre temes d’interès general com el treball, la família, els 
amics, les aficions, els temes socioculturals, etc., encara que es produeixin situacions externes 
al intercanvi que podrien pertorbar el discurs.  

2. Participar de forma  activa en converses formals i si es dóna el cas, en reunions de treball, 
entenent amb detall les idees que expressa l'interlocutor i sent capaç  de presentar i defensar 
alternatives o propostes, a més de respondre a les qüestions que puguin sorgir en aquestes 
reunions.  



 

 

3. Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals manifestant amb 
precisió el punt de vista i responent a les qüestions que es puguin plantejar en referència a 
aquests punts. 

4. Mostrar capacitat lingüística per resoldre conflictes, problemes, reclamacions, etc. en els quals 
el parlant demani responsabilitats i sigui capaç d’argumentar i utilitzar un llenguatge persuasiu 
per assolir el seu objectiu, establint les concessions que consideri oportunes.  

5. Ser capaç de distingir  el llenguatge formal i informal segons l'interlocutor i poder ajustar el 
discurs a aquests aspectes per tal de respectar les convencions socials. Fer servir les normes 
de cortesia, respecte d’opinions i torns de paraula. Mostrar de forma evident d’una actitud 
oberta i favorable, considerant la interacció comunicativa com una font d’enriquiment personal.  

6. Respondre  a formulació de preguntes sobre diversitat de temes personals, socials i 
professionals amb la fluïdesa i espontaneïtat adequades als diversos contextos. Aquestes 
entrevistes  se poden produir amb major o menor grau d’estructuració i planificació. 

7. Mostrar capacitat de distanciar-se d’un text preparat per seguir algun punt interessant suscitat 
pels oients. 

 
 

 CONTINGUTS   

 CONTINGUTS NOCIONALS  

Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua i són presents en tot procés lingüístic, 
des de l’expressió o la comprensió de la unitat lingüística més breu fins a la realització de funcions de 
la llengua necessàries per dur a terme tasques o projectes. 
 
El llistat de nocions generals es deriva dels aspectes que es tracten quan s’utilitza  una llengua, dels 
conceptes als quals es refereixen els parlants i dels trets específics d’una situació comunicativa 
concreta. 
 
En el Nivell Avançat els següents continguts nocionals coincideixen amb els del  Nivell Intermedi. Els 
departaments seleccionaran i organitzaran les classes i subclasses més adients  a les programacions. 
L’ampliació d’aquestes nocions entra en relació directa amb el lèxic que s’espera d’aquest nivell i no és 
possible fer-ne una relació exhaustiva. Així es mantenen les següents nocions generals: existencials, 
espacials, temporals, qualitatives, quantitatives, mentals, de relació i de deixis. Conseqüentment 
s’ampliarà el llistat d’exponents de totes elles al llarg del diversos nivells. 
a) Entitat 

 Expressió de les entitats i referència: identificació personal i dels altres.  
 Propietats 
 Existència: presència, absència, disponibilitat, etc.  
 Qualitat: condicions i qualitats físiques, valoracions, edat, adequació, correcció, utilitat, 

capacitat, facilitat, dificultat, 
 Quantitat: nombre, grau, quantitat, etc.  

b) Relacions 
 Espai. Ubicació absoluta i relativa en l’espai:  distància, moviment, origen dimensió, 

longitud, temperatura, volum, pressió etc. 
 Temps. Situació absoluta i relativa en el temps: lloc en el temps, divisió del temps, 

indicacions de temps, etc. 
 Estats, activitats, processos, realitzacions: temps, aspecte, modalitat,  
 Participants i les seves relacions. 

c) Relacions lògiques: conjunció, disjunció, oposició, comparança, condició, causa, finalitat, resultat, 
relacions temporals (anterioritat, posterioritat, simultaneïtat).Relacions de modo, lloc, instrument, 
correspondència, possessió, lògica, etc.  

 



 

 

Nocions cognitives  
Reflexió: creure, esperar, saber, recordar, etc. 
Expressió: formes de contestar, demanar perdó, sol·licitar, etc. 
 
Deixis:  Referència o identificació:  
Pronoms, nocions anafòriques i catafòriques, nocions de definició i indefinició, etc. 
 

 CONTINGUTS SOCIOCULTURALS  

L’alumnat haurà de ser progressivament conscient dels signes de diferenciació cultural, mostrar 
tolerància i estar preparat per utilitzar les estratègies necessàries per establir una base apropiada per a 
la comunicació. 
Aquest apartat fa referència al fet de despertar en l’alumnat un sentit de familiaritat cap a determinats 
aspectes de la cultura estrangera. Es tracta  de que les persones aprenents reflexionin sobre trets de 
la nova cultura, als quals tal vegada s’han enfrontat, emperò no els han parat esment. Els elements 
que s’inclouen presenten una àmplia varietat que es desenvoluparà al llarg de tots els nivells; la 
assimilació d’aquests aspectes per part dels parlants dependrà de les actituds més o menys obertes 
dels aprenents: 
 
Pel que fa a la competència sociocultural del Nivell Avançat, s’espera que sigui possible un contacte 
més freqüent i fluid amb els parlants nadius de la llengua i que estiguin preparats per enfrontar les 
diferències socioculturals que seran els resultat d’aquests contactes. Es requerirà familiaritat amb la 
cultura de la llengua que s’aprèn. S’haurà d’assumir el fet que els valors, actituds, creences i 
convencions socials seran diferents a altres cultures i els aprenents hauran de recórrer a la seva 
capacitat de tolerància  i a les estratègies necessàries per tal de crear les bases necessàries per a 
establir la comunicació. Els aprenents també hauran de saber expressar i donar a conèixer els  trets 
culturals propis. 
 
A més, cal tenir en compte que generalment no existeix un únic espai sociocultural dins una mateixa 
llengua i que cada llengua es compon  de varis contextos diferenciats. 
 
En aquest nivell s’espera un grau més alt de sensibilitat, adequació i coneixement d’aquestes 
competències i de  les estratègies socioculturals en tractar els mateixos aspectes que en el Nivell 
Intermedi. 
 
Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars. Horaris i costums relacionats amb el treball. Activitats 
d’oci. Festivitats més rellevants. Patrons de la rutina domèstica. 
 
Relacions interpersonals: L’estructura social. Relacions familiars, generacionals i professionals. 
Relacions amb diferents grups socials, entre si mateixos i entre els dos sexes.  Relacions inter-
generacionals. Graus de formalitat en relació al món laboral a i amb els representants de l’autoritat. 
Relacions interracials. Política i grups polítics més representatius. 
 
Condicions de vida: característiques específiques del món familiar i laboral. introducció al món laboral. 
Drets bàsics de la població. Salaris, estat del benestar, diferències de classes socials, composició 
ètnica d’una població.  etc.  
 
Valors, creences i actituds (enfocament general). Tradicions importants. Benestar. Seguretat. Tradició. 
Identitat nacional i estrangera. Estereotips. Benestar i seguretat. Identitat nacional i estrangera. 
Assumptes socials i polítics. Les religions. 
 
Convencions socials i rituals i normes de cortesia: 
 



 

 

No lingüístiques: les convencions del llenguatge corporal, els rituals de les visites (la puntualitat, la 
roba utilitzar en les diferents ocasions, els tipus de menjar que s’ofereixen a les diverses reunions 
socials, els comentaris que es poden  o no es deuen fer, etc.) 
 
Lingüístiques: els recursos incrementats sobre els aspectes convencionals d’educació social que 
permetran la utilització d’un llenguatge menys directe i més complex. La llengua s’utilitzarà en 
dependència directa de cada situació i les relacions entre els parlants s’adaptaran  als diferents graus 
de formalitat per tal de poder actuar de forma coherent. Els aprenents s’allunyaran del llenguatge 
exclusivament  directe i faran servir l’ús idiomàtic, la ironia, l’ús lúdic de la llengua o les connotacions, 
emperò amb una certa precaució per transgredir les normes de cortesia per falta de coneixement 
suficient. Es recomana l’absència de dogmatisme en les opinions, la forma de corregir als altres sense 
ofendre, la utilització de formes correctes en expressar acord o desacord i d’altres trets comuns a la 
majoria de llengües. 
 
Característiques del sentit de d’humor i familiaritat amb la peculiaritat en que es manifesta en la cultura 
d la llengua Referents culturals i artístics d’ampli espectre.  
 
Coneixements geogràfics dels països on es parla la llengua objecte d’estudi. 
 

 CONTINGUTS TEMÀTICS 

Els temes a tractar poden estar relacionats amb el context situacional com ara anar a comprar a un 
comerç, així com amb temes d’interacció comunicativa, com ara parlar de l’oferta que existeix de 
tendes i comerços. 
 
Les àrees temàtiques, o nocions específiques, són generalment coincidents amb les proposades per 
als nivells anteriors . Això no obstant, s’espera que els aprenents del Nivell Avançat siguin capaços de: 
 

 Expressar i justificar els seus punts de vista i les seves opinions i sentiments. 
 Participar en  conversacions que girin al voltant d’ells mateixos i de la seva vida. 
 Descriure o narrar de forma complexa esdeveniments i experiències pròpies. 
 Saber utilitzar els serveis públics  i solucionar problemes que sorgeixen en la utilització 

d’aquests serveis. 
 
L’aplicació dels esmentats criteris se manifesta en les formes de comportament que els aprenents del 
nivell Avançat aplicaran a cadascun dels temes: 
Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, Identificació personal: 
dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits personal i públic en situacions 
quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil, 
documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família, 
caràcter,  religió, gustos i preferències, aparença física, trets més característics de la personalitat, estat 
d’ànim, experiències personals).  
 
Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa instal·lacions i 
útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, la ciutat, el camp), regió 
i país. En aquest nivell es poden incloure temes sobre la flora i fauna de l’entorn de l’aprenent. 
Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball 
(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball, 
projectes, obligacions familiars i laborals).  
Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats intel·lectuals i 
artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els instruments musicals. En 
aquest nivell es poden tractar temes sobre de la premsa, les revistes, el periodisme, etc. 



 

 

Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i 
horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament (lloguer, hotel, 
acampada), documents, equipatge, problemes més comuns, entrada i sortida d’un país, direccions, 
senyals de trànsit, etc.  
Contactes personals: invitacions, contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o 
societats. En aquest nivell es poden incloure de forma general temes sobre  criminalitat  i justícia.  
Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més comunes i 
freqüents, consultes i serveis mèdics. En aquest nivell es poden incloure temes sobre benestar 
personal, accidents i assegurances.  
Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i tasques. En 
aquest nivell es poden tractar temes relacionats amb les qualificacions i certificacions vocacionals i 
acadèmiques. 
Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors), articles 
domèstics, estris bàsics del col·legi o del treball; preus, moneda, bancs, restaurants, bars, formes de 
pagament, reclamacions, requisits per als fumadors i no fumadors, etc.  
Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes, menús, 
restaurants. 
Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, 
comissaries de policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística. 
Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les tecnologies 
de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio, En aquest nivell es poden incloure temes sobre les 
habilitats per expressar-se i per establir comunicació. 
Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient.  
Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics. 
 

 CONTINGUTS LÈXICO-SEMÀNTICS 

 
Els continguts lèxics estan directament lligats amb els continguts temàtics que s’han de tractar en 
aquest nivell, es a dir els que es refereixen a camps semàntics habituals, o específics, com ara els 
relacionats amb els interessos de l’alumnat,  als quals es fa referència  en l’apartat. 5.4. A més, es 
poden tenir en compte els següents elements lèxics. 

 
Serveixen com referència els continguts lèxics que s’inclouen els documents del Consell d’Europa , 
com ara el Vantage 1990 (JA van Ek i JlM Trim) amb traducció als idiomes comunitaris. 
 

 COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES. CONTINGUTS FUNCIONALS  

 
Es poden definir com les accions que es realitzen mitjançant la utilització de una llengua, és a dir el 
coneixement i ús de les convencions que regeixen la realització adequada de  funcions de la llengua, 
com ara la competència que permet entendre i expressar peticions, queixes, acord i desacord, etc., 
mitjançant diverses fórmules lingüístiques.  
 
S’ha d’aprofundir en el coneixement de les funcions del llenguatge des del contrast entre les 
estratègies de comunicació adquirides no només en la  llengua materna sinó també  en altres idiomes 
estrangers que l’alumnat  conegui.  
 
Els departaments hauran de seleccionar les funcions que semblin més adients al nivell per tal de cobrir 
les necessitats  comunicatives més immediates de l’alumnat S’ha de tenir en compte que el nombre de 
funcions no ha de ser excessiu i s’ha d’adaptar a la duració dels cursos. 
 
Les següents categories poden aplicar-se a gairebé tots els nivells. 



 

 

 
a) Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la 
creença i la conjectura per tal d’afirmar, anunciar, acusar, admetre, postil·lar, atribuir, confirmar la 
veracitat d’un fet, corroborar, desmentir, predir, assentir i classificar; fer descripcions referents al 
treball, persones, caràcter, i experiències; realitzar accions i projectes referits al moment present, al 
passat i al futur; expressar acord i desacord; expressar  desconeixement; expressar opinions; 
expressar certesa; identificar-se; informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions; presentar i 
presentar-se; recordar a algú; rectificar i corregir informació, presentar-se; rectificar i corregir 
informació. 
 
b) Actes compromisius: realitzacions de funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió 
d’oferiment, intenció, voluntat i decisió com ara expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de 
no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna cosa. 
 
c) Actes directius: realitzacions de funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari 
faci o no alguna cosa, tant si això és un acte verbal com una acció d’altra índole com ara aconsellar, 
alertar, donar instruccions o permís; demanar alguna cosa, demanar ajuda, confirmació, informació, 
instruccions, opinió i permís; prohibir o denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i 
rebutjar;  dissuadir, insistir, prevenir, reclamar, suggerir, etc. 
 
d) Actes fàtics i solidaris: realitzacions de funcions o actes de parla que es realitzen per establir o 
mantenir el contacte social i expressar actituds cap els altres com acceptar o declinar una invitació, 
ajuda o oferiment; agrair, atreure l’atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se i expressar aprovació; 
felicitar, interessar-se per algú o alguna cosa; lamentar, demanar i acceptar disculpes; refusar, saludar 
i respondre a salutacions; compadir-se, defensar-se, etc. 
 
e) Actes expressius: realitzacions de funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments 
davant determinades situacions com ara expressar alegria, felicitat, estima, simpatia, decepció, 
desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció, tristesa, molèstia, estima, confiança, antipatia, 
admiració, etc. 
 
En el Nivell Avançat es repeteixen els continguts funcionals consignats en el Nivell Intermedi. Això no 
obstant  els desenvolupament d’aquestes funcions s’ha de manifestar en un major grau per part de 
l’aprenent d’incrementar l’habilitat d’expressar-les de la següent manera: 
 

a) Una subcategorització  de les funcions que suposen una reacció personal, intel·lectual o 
emocional. Així una funció com ara "demanar informació " , s’amplia en el nivell Avançat  i es 
fa distinció entre  preguntes "neutres" i preguntes e les quals s’espera o demana confirmació 
or es plantegen dubtes sobre el que s’ha dit. 

b) Una major varietat d’exponents. L’aprenent haurà de distingir entre  respostes més o menys 
formals i expressar matisos de significat i sentiments en oposició a les expressions "neutres" 
que s’esperen del nivell Intermedi. La riquesa de recursos afectius i d’expressió inclou un 
nombre significatiu  d’expressions idiomàtiques o frases fetes.  
L’aprenent d’aquest nivell ha de tenir també més flexibilitat  i control per  
manejar  les seves relacions personals en una àmplia gamma de situacions. Per exemple, 
quan es rebutja  una invitació es pot fer de forma decidida o feble;  
aquest últim  matis podria provocar una nova invitació. 

a) Una realització més desenvolupada de les variable estructurals. En el  nivell Avançat els 
aprenents hauran d’utilitzar els medis lingüístics a la seva disposició i podrà organitzar-los 
amb major facilitat. 

 



 

 

 CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS, FONÈTICS I FONOLÒGICS 

 
La necessitat d’una competència gramatical hauria d’aparèixer amb naturalitat a partir dels textos i 
tasques en qüestió, la qual, juntament amb les altres competències, té com finalitat l’ús acurat de la 
llengua en les diferents situacions. 
 
La competència gramatical ha d’anar enfocada a millorar la comprensió, expressió i interacció orals i 
escrites i ha d’anar unida a la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge. La superació i acceptació 
de l’error es considera part d’aquest procés, així com la mostra d’interès per introduir millores en el 
desenvolupament de les pròpies capacitats i la pròpia confiança en la utilització dels coneixements 
lingüístics. 
 
Per aquestes raons, el continguts morfosintàctics no pretenen constituir un llistat exhaustiu d’ítems 
d’estudi obligatori, sinó una guia de coneixements sobre la llengua adaptada a cada nivell. 
 
Cal recordar el caràcter cíclic de tots els continguts que s’inclouen en el present currículum, i posar 
esment en que el continguts morfosintàctics també es tractin repetidament al llarg dels dos nivells 
mitjançant diferents tipus de tasques o enfocaments. 
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 4.3.7. 1. Continguts morfosintàctics Nivell Avançat 1 
 
1. L’oració simple 
  
1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició. 

 
1.1.1. L’oració interrogativa.  Consolidació dels continguts del nivell Intermedi 2. Formes com :  
Pourquoi ne pas reste? Les secours arriveront-ils à temps? Pourquoi cette information n’a-t-elle pas été 
diffusée plus tôt? 
1.1.2. L’oració impersonal.  
- Il + verb impersonal : Il neige ; Il faudra plusieurs personnes ? ; Il manque trois pages ; Il va falloir 
partir ; Il vaut mieux arrêter ; Il paraît que ça va fermer. 
- C’est -, il y a -, voilà -, voici - : C’est tout, C’est ça ; Ça va être l’heure de partir ; Et voilà le résultat ! ; 
Voici mon point de vue : … ; Il y a eu un accident ; C’est pas très gentil ; Ça n’a pas l’air difficile. 
1.1.3. Negació. Revisió i consolidació. Non pas ce soir! ; On n’y comprend rien du tout; Personne n’est 
venu ; On ne le trouve nulle part ; C’est pas difficile ; Il n’y a rien ; Ça ne marche plus ; Tu ne veux pas 
de dessert? ; N’en parlons plus! ;  Il vaut mieux ne rien dire ; Ne pas déranger. 
1.1.4. Posició de la negació. Consolidació Nivell Intermedi 2. 
1.1.5. L’oració pronominal. Revisió i consolidació:  Vas-y ! ;  Donnez-le-moi ; Parle-lui-en! ; Ne leur en 
donne pas ;  Mais prenez-en! ; Eux, tout le monde les connaît ; C’est moi qui vous ai appelé ;  Laissez-
moi lui en parler! ; Je lui en ai parlé ;  Je m’occupe de lui ; Je vous laisse en prendre deux chacun.  
1.1.6. L’oració “troncada” i les “mots-phrases”: L’homme qui en savait trop ; Être ou ne pas être ; Facile 
à laver ; Naturellement ; Au bonheur des dames; À votre santé, à vos amours, à votre succès! ; À bas 
les 40 heures! ; Bof ; Bon ; Ça alors ; Chiche ; Chouette; Dis donc ;  Forcément ; Ouste ;  Quand 
même, te voilà! ; Ras-le-bol! ; Tu parles! 
1.1.7. El discurs indirecte. Consolidació del Nivell Intermedi 2. 
1.1.8. Inversió subjecte/verb: alguns casos especials (aussi, peut-être, sans doute). 
1.2. Fenòmens de concordança. Consolidació Nivell Intermedi. 
 
2. L’oració composta. 



 

 

2.1.  La coordinació. Consolidació i ampliació del Nivell Intermedi 2. 
 
2.2. Expressió de relacions lògiques:  
2.2.1. Oposició: au contraire de ; à l’inverse de ; à l’opposé de, contrairement à ; alors que ; pendant 
que;  tandis que ;  autant ... autant.  
2.2.2. Concessió:  consolidació del nivell intermedi. bien que ; quoique facile, c’est un travail assez long 
; même si ; encore que. 
2.2.3. Comparació: consolidació del nivell intermedi. 
2.2.4. Condició: consolidació del nivell intermedi.  
2.2.5. Causa: sous prétexte que, ; du fait que ; c’est ainsi que. 
2.2.6. Finalitat: en vue de ; dans le but de ; histoire de ; dans l’intention de ; dans l’espoir de ; conj Vinf / 
subj à ce que, pour que ... ne .... pas ; de crainte que. 
2.2.7. Conseqüència:  consolidació del nivell intermedi. de (telle) façon que ; de (telle) manière que ; de 
(telle) sorte que; assez de  N pour (que) ; tant est si bien que ; d’où ; en conséquence. 
2.2.8. Relacions temporals i relacions de enumeració: revisió i consolidació. Tout d’abord ; avant tout ; 
dans un premier temps ; en second lieu ; ensuite ; (et) alors ; (et) puis, (et) après, enfin, finalement ; 
aussi ; de même ; également ; bref ; enfin ; voilà ; donc, c’est pourquoi ; par conséquent, ainsi, après 
tout; en définitive, somme toute, tout bien considéré ; (en) bref, en conclusion ; en résumé.  
2.2.9. Subordinades substantives (subjecte, complement d’adjectiu, complement directe, infinitives): 
consolidació del nivell intermedi. 
2.2.10. Subordinades relatives: consolidació i ampliació del Nivell Intermedi 2. 
 
 
 
 
 
3. El sintagma nominal 
3.1. Nucli 
3.1.2. Substantiu: consolidació del nivell intermedi. 
- Sufixació: cassable ; passage ; un africain ; disquaire ; japonais ; espérance, étudiante, grisâtre ; 
arrivée ; européen ; cuillerée ; présence ; grossesse ; chanteuse ;  folie ; pharmacienne ; Égyptienne ; 
sportif ; asiatique ; bêtise ; fleuriste ; diversité ; enlèvement ; boulangerie ; persuasion ; fermeté ;  
brûlure. 
- Construccions nominals: sortie voyageurs ; réparation de voitures, le besoin de crier ; une tendance à 
protester ; entrée en matière ; une sensation de chaleur ; une envie de partir ; l’espoir que tout va 
commencer. 
- Substantivació: consolidació i ampliació del nivell intermedi. 
- Nombre: consolidació del nivell intermedi. 
3.1.3. Pronoms. 
- Pronoms personals: consolidació i ampliació del nivell intermedi. Ús i omissió del pronom neutre le. 
- Interrogatius: consolidació del  nivell intermedi. 
- Indefinits: consolidació del  nivell intermedi. certains, quelques ; plusieurs, divers ; chaque ; tout, toute 
; tout + article definit, auncun, nul ; n’importe quel, quiconque, autrui. 
- Possessius: consolidació i ampliació del  nivell intermedi. L’ús afectiu: Il travaille son français. 
- Demostratius: consolidació i ampliació del  nivell intermedi. Ús especial de l’alternança c’est / il est 
(Les voyages aux Caraïbes, c’est merveilleux!) 
- Exclamatius: consolidació del  nivell intermedi. 
- Relatius: usos particulars des les formes compostes (la veste dans la poche de laquelle); usos amb 
l’introductor c’est (c’est l’endroit où / c’est dans cette pièce que) ; ús del pronom ce (ce à quoi je pense) 
;  
3.2. Modificació del nucli (vegeu nivell intermedi) 
3.3. Posició dels elements (vegeu nivell intermedi) 



 

 

3.4. Fenòmens de concordança: dels substantius (un compagnon / une compagne ; des timbres-poste, 
un amour fou / des amours folles) 
3.5. Funcions sintàctiques (vegeu nivell intermedi) 

 
4. El sintagma adjectival (vegeu nivell intermedi) 

4.1. Nucli: L´adjectiu qualificatiu 
4.1.1. La posició dels adjectius:  consolidació del  nivell intermedi. 
4.1.2. Adjectius i substantius: tristes tropiques, ; un vieux film ; occasion exceptionnelle; un nouveau 
livre intéressant ; quelle jolie petite robe verte ! ; à adopter, adorable jeune chatte persane rousse. 
4.2. Construccions adjectivales : Adj Prep N / V. La cour est pleine d’eau ; Ils sont contents de venir ; 
Nous sommes favorables à ce projet ; Elle est douée pour le tennis ;  Nul en maths, il est hostile à ce 
projet ; C’est fort en café! 
4.3. Adjectius de color i expressions: voir rouge ; se regarder dans le blanc de l’oeil ... 
4.4. L’adjectivació. 
 
 
 
 
 
 
5. El sintagma verbal 
 
5.1. Nucli: verb. 
5.1.1. Classes: consolidació del  nivell intermedi 2.  
- Regulars i irregulars (formes i grafies) : doble r gràfic del futur de courir ; la presencia d’una e gràfica 
no pronunciada del futur de verbs com cueillir, conclure, jouer ; les alternances  gràfiques é/è/e de je 
cède /nous cédons, je lève /nous levons ; l’ús del consonant simple o doble de je jette/nous jetons; l’ús 
de la vocal gràfica è i del consonant doble de j’appelle/je gèle, nous appelons/nous interpellons ; la 
grafia de la e no acentuada en els verbs com payer, noyer, la oposició i/y ; les dues formes dels verbs 
en  -ayer i asseoir : je paye, je paie, je m’assieds, je m’assois ; la grafia ii de nous i vous del present del 
subjunctiu i de l’imperfecte de l’indicatiu: nous priions, vous riiez ;  
- Transitius i intransitius. 
- Verbs pronominals: reflexius, recíprocs i no reflexius. 
5.1.2. Temps verbals 
- Aprofundiment de les formes i ús dels temps i modes següents: present, imperfecte, futur, passé 
composé del indicatiu, present de subjuntiu, participi passat i gerundi. 
- Consolidació del condicional simple (estil indirecte) i del condicional passat (frase hipotètica / estil 
indirecte) : ús particulars del condicional i els seus matisos. 
- Els temps del passat: expressió de “l’accompli” i de “l’inaccompli”. Anterioritat, simultaneïtat i 
posterioritat. 
- Le passé simple: aquest temps verbal  es veurà només a nivell de comprensió de textos escrits 
(literaris si necessari).  Verbs regulars o més utilitzats.  
5.2. Fenòmens de concordança: 
Concordança dels temps en el discurs indirecte (consolidació Nivell intermedi 2) 
Concordança dels temps amb si (hipòtesi) (consolidació Nivell intermedi 2) 
Concordança participis passats (consolidació Nivell intermedi 2) 
Concordança dels temps passats (consolidació Nivell intermedi 2) 
5.1.3. Aspecte: consolidació del nivell intermedi 2 
5.1.4. Modalitat: matisos de l’expressió. 
- Obligació: consolidació del nivell intermedi 2 
- Possibilitat: consolidació del nivell intermedi 2 



 

 

- Intenció: avec l’idée de, avec l’intention de ; dans le but de ; dans le dessein de; dans le soucis de, je 
préfèrerais que, j’attends que.  
- Opinió: je ne pense pas que + subjuntiu 
- Desig: il apparaît que (+ind) ; il est possible que (+subj) ; il me paraît que (+ind) ; il est probable que 
(+ind) ; il me semble que (+ind ) ; il n’est pas imopossible que (+subj), Il se peut que ; on dirait que 
(+subj) 
- Prohibició: consolidació del nivell intermedi. 
- Necessitat: consolidació del nivell intermedi. 
- Anterioritat:  avant que (+ ne expletiu ) ;  jusqu’à ce que ; en attendant que ; du plus loin que ;  d’ici à 
ce que ; jadis. 
- Simultaneïtat : au moment où ; alors que ; depuis que ; au fur à mesure que ; toutes les fois que ; tant 
que ; au moment de . 
- Posterioritat: à brève échéance ; après + substantiu ; dans un instant, au plus tard, tôt ou tard.  
5.1.5. Veu activa i passiva: consolidació i ampliació del nivell intermedi. Altres formes d’expressar la 
veu passiva (J’ai fait examiner mon chien) 
5.2. Modificacions del nucli: consolidació del nivell intermedi. 
 
 
6. El sintagma adverbial. Consolidació del nivell intermedi 2 
6.1. Nucli 
6.1.1. Adverbis  
- Usos particulars d’alguns adverbis (il est bien plus sérieux que son frère, les arbres sont tout verts) 
- Locucions adverbials : preposició + nom (à mi-chemin...); preposició + adjectiu (au dépourvu) ; 
preposició + verb + complement (d’arrache-pied) 
- Els adverbis de cohesió textual: par ailleurs. 
- L’adverbialització. 
6.2. Modificació del nucli: (vegeu el nivell intermedi 2) 
6.3. Modificacions dels adverbis temporals (estil indirecte):(vegeu el nivell intermedi  
6.4. Posició dels elements del sintagma:  (vegeu el nivell intermedi 2) 
 
7. El sintagma preposicional: consolidació i ampliació del nivell intermedi 2. Usos fixos i usos que 
responen a normes i preposicions de règim.  
 
Continguts ortogràfics:  
1. Representació gràfica de fonemes i sons. 
Domini de les grafies dels sons vocàlics, semivocàlics i consonàntics. 
Domini de l’ortografia dels mots gramaticals, lexicals i formes verbals. 
Paraules amb correspondència fonètica/ortografia anòmala: ús anòmal de l’accent aigu (événement) 
Ortografia de mots forans (adaptats al sistema francès o no) : mail / mél  
Ortografia de les onomatopeies (bof, ouïe...) 
Distinció de paraules gramaticals: c’est/cet/cette ; d’en/dans ; l’a/la/là/l’as ; 
mes/m’est/m’es/met/mets/mais ; qu’en/quand/quant ; quelques fois/quelquefois ; c’en/s’en/sans... 
2. Els signes de puntuació. 
Usos dels signes de puntuació com a recurs de cohesió d’un text escrit. 
La puntuació en les cartes i altres textos de caràcter formal, en textos literaris, en textos 
acadèmics:orals (discursos, presentacions) i escrits. 
Abreviatures i sigles (P.J ; À+ ; OGM ; RTT ...) 
Usos d’emoticones, de signes de puntuació sense regla amb escrits informals (mail, xat, fòrum...) 
(C’est fabuleux !!!;  :-) ) 
  
Continguts fonètics:  
1. Fonètica i fonologia 



 

 

Pronunciació dels fonemes vocàlics, semivocàlics i consonàntics amb atenció especial a aquells que 
presenten més dificultat. 
Domini de les 5 consonants de liaison [z,t,n,r,p] (les états-Unis ; un faux-ami ; allez-y ; tout éveillé ; un 
grand espoir ; en atttendant ;  un premier emploi ;  trop ému). 
2. Processos fonològics 
Elisió: casos especials ; paraules d’ús freqüent amb pronunciació anòmala, pronunciació de mots 
forans, atenció especial  a les característiques fonètiques del registre familiar. 
3. Accent, ritme i entonació adequats en qualsevol tipus d’oració complexa. 


