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,/ HQWLWDWLOHVVHYHVSURSLHWDWV LQH[LVWqQFLDTXDOLWDW
,/ HQWLWDWLOHVVHYHVSURSLHWDWV LQH[LVWqQFLDTXDOLWDW
LQWUtQVHFDLYDORUDWLYD LTXDQWLWDW QRPEUHTXDQWLWDWL
LQWUtQVHFDLYDORUDWLYD LTXDQWLWDW QRPEUHTXDQWLWDWL
JUDX 
JUDX 
/ HQWLWDW
/ HQWLWDW
D 6XEVWDQWLXV
D 6XEVWDQWLXV
&ODVVHV
&ODVVHV
Noms propis de persona, de lloc
Noms propis de persona, de lloc

Col·lectius: OHVJHQV Concordança en plural


)OH[LyGHJqQHUH
)OH[LyGHJqQHUH
Cas general (¡H i casos particulars -HU/-qUH, -LHQ/-LHQQH, - Cas general (¡H  i casos particulars -HU/-qUH, -LHQ/-LHQQH, HQ,-QQH/, -HXU/-HXVH, -HXU/-WULFH, -RQ/-RQQH)
HQ,-QQH/, -HXU/-HXVH, -HXU/-WULFH, -RQ/-RQQH)
Cas particular sobre el mateix radical (ILOVILOOH)
Cas particular sobre el mateix radical (ILOVILOOH)
Flexió invariable MRXUQDOLVWHVHFUpWDLUHpOqYH/médecin)
Flexió invariable MRXUQDOLVWHVHFUpWDLUHpOqYHPpGHFLQ)
Substantius independents: JDUoRQILOOHKRPPHIHPPH
Substantius independents: JDUoRQILOOHKRPPHIHPPH

Substantius invariables: PpGHFLQ

Altres casos particulars sobre el mateix radical (URL/UHLQH,
QHYHX/QLqFH...)

SURIHVVHXUSURIHVVHXUH (francofonia)

)OH[LyGHQRPEUH
)OH[LyGHQRPEUH
Cas general (¡ / -s)
Cas general (¡ / -s)
Formes invariables: substantius acabats en -V,-[, -].
Formes invariables: substantius acabats en -V,-[, -].
Casos particulars (-DO/-DX[, -HX/-HX[, -DLO/-DX[)
Substantius independents (°LO/\HX[)
Substantius invariables (SDUHQWV)
E $UWLFOHV
E $UWLFOHV
Definits (general): ús individualitzador i díctic, ús amb Definits (general): ús individualitzador i díctic, ús amb
topònims d'alguns països i ciutats
topònims d'alguns països i ciutats
Indefinits
Indefinits
Partitius: cas general i particular en frase negativa.
Partitius: cas general i particular en frase negativa.
Oposició F¶HVWLOHVW
Oposició F¶HVWLOHVW
Omissió de l'article definit amb DYRLU (DYRLU IURLG, DYRLU IDLP...)
Aposició unida al substantiu (PRQ DPL 3LHUUH) i separada del
substantiu (-HDQPRQYRLVLQ...)
F 'HPRVWUDWLXV
F 'HPRVWUDWLXV
)RUPHVVLPSOHV
)RUPHVVLPSOHV
2SRVLFLyF¶HVWLOHVW
G 3URQRPVSHUVRQDOVLLPSHUVRQDOV
G 3URQRPVSHUVRQDOVLLPSHUVRQDOV
-HWXLOHOOHQRXVYRXVLOVHOOHVi RQ
-HWXLOHOOHQRXVYRXVLOVHOOHVi RQ

En expressions impersonalsLOIDLWIURLGHOOHVVHODYHQW
H 3URQRPVSHUVRQDOVIRUWV
H 3URQRPVSHUVRQDOVIRUWV
Tònics d’insistència 0RL MH SDUOH  IUDQoDLV   L en Tònics d’insistència 0RLMHSDUOHIUDQoDLV  i en complements i
complements i adjunts amb preposició DYHF HOOH GHUULqUH adjunts amb preposicióDYHFHOOHGHUULqUHPRL
PRL
/ H[LVWqQFLD
/ H[LVWqQFLD
D 9HUEV
D 9HUEV
,OHVW en present 
,OHVW en present 
,O\D
,O\D
/DSHUWLQHQoD
/DSHUWLQHQoD
D 3RVVHVVLXV
D 3RVVHVVLXV
Gènere i nombre
Gènere i nombre
VRQOHXU
VRQOHXU
Casos particulars: PRQWRQVRQ + substantiu femení (PRQ
DPLH) i PRQWRQVRQ + adjectiu (EHDX QRXYHDX YLHX[  EHO
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QRXYHOYLHLO + substantiu masculí
Substitució del possessiu: M¶DLPDOjODWrWH
/DTXDQWLWDW
/DTXDQWLWDW
D 4XDQWLILFDGRUV
D 4XDQWLILFDGRUV
Numerals cardinals i ordinals
Numerals cardinals i ordinals
Indefinit variable (WRXW)
Indefinit variable (WRXW)
Indefinits invariables (SHX GH, EHDXFRXS GH, TXHOTXHV, WRXW, Indefinits invariables (SHX GH, EHDXFRXS GH, TXHOTXHV, WRXW,
DVVH] GH, WURS GH, TXHOTX¶XQ, TXHOTXH FKRVH, SOXVLHXUV...)
DVVH] GH, WURS GH, TXHOTX¶XQ, TXHOTXH FKRVH, SOXVLHXUV...)
De polaritat negativa: SHUVRQQH, ULHQ
De polaritat negativa: SHUVRQQH, ULHQ
Exclamatius (TXHOFRPELHQGH)
Exclamatius (TXHOFRPELHQGH)
Pronomsubstitut de quantitats HQ M¶HQYHX[GHX[ 
Pronom substitut de quantitats HQ M¶HQYHX[GHX[
Interrogatius (FRPELHQ GH)
/DTXDOLWDW
/DTXDOLWDW
D $GMHFWLXV
D $GMHFWLXV
)OH[LyGHJqQHUH
)OH[LyGHJqQHUH
Cas general (H i casos particulars -HU/-qUH, -LHQ/-LHQQH, -HQ,- Cas general (H  i casos particulars -HU/-qUH, -LHQ/-LHQQH, -HQ,QQH/, -HXU/-HXVH, -HXU/-WULFH, -RQ/-RQQH, -HO/ -HOOH, -W/-WWH, - QQH/, -HXU/-HXVH, -HXU/-WULFH, -RQ/-RQQH, -HO/ -HOOH, -W/-WWH, -V/VVH, V/VVH, -I/-YH, -V,-F/-FKH)
I/-YH, -V,-F/-FKH)
Cas particular sobre el mateix radical (IRX/IROOH, URX[/URXVVH, Cas particular sobre el mateix radical (IRX/IROOH, URX[/URXVVH,
YLHX[/YLHLOOH, EHDX/EHOOH, QRXYHDX/QRXYHOOH)
YLHX[/YLHLOOH, EHDX/EHOOH, QRXYHDX/QRXYHOOH)
Flexió invariable (IDFLOH/ GLIILFLOH)
Flexió invariable (IDFLOH/ GLIILFLOH)
Concordança dels adjectius de nacionalitat
Concordança dels adjectius de nacionalitat
)OH[LyGHQRPEUH
)OH[LyGHQRPEUH
Cas general (-ø / -s)
Cas general (-ø / -s)
Casos particulars (DODX[)
Casos particulars (-DODX[HXHDXHX[DLODX[)
formes invariables (KHXUHX[)
Concordança dels adjectius de color

(OJUDX
D &RPSDUDWLXV
Formes comparatives de l’adjectiu (SOXV JUDQG PRLQV JUDQG
DXVVLJUDQG)
Cas irregular: meilleur, mieux
E 4XDQWLWDWLXV
E 4XDQWLWDWLXV
WUqVWURS
WUqVWURS
,,/ HVSDLLOHVUHODFLRQVHVSDFLDOV XELFDFLySRVLFLy
,,/ HVSDLLOHVUHODFLRQVHVSDFLDOV XELFDFLySRVLFLy
PRYLPHQWRULJHQGLUHFFLyGHVWLQDFLyGLVWjQFLDL
PRYLPHQWRULJHQGLUHFFLyGHVWLQDFLyGLVWjQFLDL
GLVSRVLFLy 
GLVSRVLFLy 
D $GYHUELVGHOORF
D $GYHUELVGHOORF
Els més freqüents LFL Oj GHYDQW GHUULqUH SUqV ORLQ DX Els més freqüentsLFLOjGHYDQWGHUULqUHSUqVORLQDXPLOLHX
PLOLHXDXQRUGjGURLWHDXGHVVXVHQKDXWHQEDV
DXQRUGjGURLWHDXGHVVXVHQKDXWHQEDV
E 3UHSRVLFLRQVGHOORF
E 3UHSRVLFLRQVGHOORF
j + ciutat
j + ciutat
Les més freqüents : jDXGDQVFKH] sous, sur
Les més freqüents : jDXGDQVFKH] sous, sur
DX [ HQ+ pays
vers, SDUMXVTX¶j
F /RFXFLRQVSUHSRVLFLRQDOVFRPXQV
F /RFXFLRQVSUHSRVLFLRQDOVFRPXQV
jF{WpGHHQIDFHGHSUqVGH
jF{WpGHHQIDFHGHSUqVGH
G 3URQRPDGYHUELDO
\ -¶\YDLV$OORQV\ 
La localització espacial amb oració impersonalLO\D
,,,(OWHPSV
8ELFDFLyWHPSRUDODEVROXWD
Hores, parts del dia, mesos, estacions, anys.
3UHSRVLFLRQVGHWHPSV
jHQ

G 3URQRPDGYHUELDO
\ -¶\YDLV$OORQV\ 
La localització espacial amb oració impersonalLO\D
,,,(OWHPSV
8ELFDFLyWHPSRUDODEVROXWD
Hores, parts del dia, mesos, estacions, anys.
3UHSRVLFLRQVGHWHPSV
jHQ
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8ELFDFLyWHPSRUDOUHODWLYD
Adverbis de temps: DXMRXUG¶KXL, PDLQWHQDQW, FH PDWLQ,
GHPDLQ, WDUG, W{W, DYDQW, WRXW GH VXLWH, HQ UHWDUG, FRPPH
G¶KDELWXGH...
8ELFDFLyWHPSRUDOGXUDGD
SN amb expressions temporals: GHX[DQVFLQTPLQXWHV

8ELFDFLyWHPSRUDOUHODWLYD
Adverbis de temps: DXMRXUG¶KXL, PDLQWHQDQW, FH PDWLQ, GHPDLQ,
WDUG, W{W, DYDQW, WRXW GH VXLWH, HQ UHWDUG, FRPPH G¶KDELWXGH...

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

8ELFDFLyWHPSRUDOGXUDGD
SN amb expressions temporals: GHX[DQVFLQTPLQXWHV
3HQGDQWOHVYDFDQFHVLO\DXQDQoDIDLWGHX[DQVGDQVXQH
PLQXWHGHSXLVDQV
)UHTqQFLD
)UHTqQFLD
Preposicions FKDTXHSHQGDQW
Preposicions FKDTXHSHQGDQW
Adjectiu indefinit WRXW WRXWHODMRXUQpH 
Adjectiu indefinit WRXW WRXWHODMRXUQpH 
Adverbis i locucions de freqüència:VRXYHQWWRXMRXUVMDPDLV Adverbis i locucions de freqüència:VRXYHQWWRXMRXUVMDPDLV
 5HODFLRQV WHPSRUDOV (VHTqQFLD DQWHULRULWDW  5HODFLRQV WHPSRUDOV (VHTqQFLD DQWHULRULWDW
SRVWHULRULWDWVLPXOWDQHwWDW
SRVWHULRULWDWVLPXOWDQHwWDW
D $GYHUELV
D $GYHUELV
PDLQWHQDQWDYDQWDSUqV
PDLQWHQDQWDYDQWDSUqV
E 7HPSVYHUEDOV
E 7HPSVYHUEDOV
([SUHVVLyGHOSUHVHQW Present d’indicatiu
([SUHVVLyGHOSUHVHQW Present d'indicatiu i présent progressif
ou continurWUHHQWUDLQGHLQILQLWLX
Imperatiu UHFRQHL[HPHQW
([SUHVVLy GHO SDVVDW Passé recent 9HQLU GH  infinitiu ([SUHVVLy GHO SDVVDW Passé recent 9HQLU GH  infinitiu
pretèrit perfet compost³SDVVpFRPSRVp´
pretèritpretèrit perfet compost ³SDVVpFRPSRVp´
Imperfet d’indicatiu (reconeixement)
([SUHVVLyGHOIXWXUPresent d’indicatiu i futur pròxim DOOHU ([SUHVVLyGHOIXWXUPresent d’indicatiu i futur pròxim DOOHU
infinitiu
infinitiu 
Futur d’indicatiu
,9/ DVSHFWH
,9/ DVSHFWH
3XQWXDO
3XQWXDO
Verbs en present d'indicatiu
Verbs en present d'indicatiu
 ,PSHUIHFWLX (progressiu, continu i habitual). Mitjançant:  ,PSHUIHFWLX (progressiu, continu i habitual). Mitjançant:
Verbs en present d'indicatiu, “passé composé”
Verbs en present d'indicatiu, “passé composé”
Expressions verbals com (a) DOOHU  LQILQLWLX GHYRLU  LQILQLWLX
YHQLUGH
3HUtIUDVLVDVSHFWXDOV Expressions verbals com (a) DOOHU 3HUtIUDVLVDVSHFWXDOV Expressions verbals com (a) DOOHU
infinitiuGHYRLUinfinitiuYHQLUGHrWUHHQWUDLQGH
infinitiuGHYRLUinfinitiuYHQLUGHrWUHHQWUDLQGH


9/DPRGDOLWDW
)DFWXDOLWDW Present d’indicatiu
&DSDFLWDWSRXYRLUVDYRLUinfinitiu
1HFHVVLWDWGHYRLUinfinitiu
3RVVLELOLWDWSRXYRLUinfinitiu
 3UREDELOLWDW Adverbis i locucions adverbials modals:
SHXWrWUH
 ,QWHQFLy YRXORLU  infinitiu L condicional de cortesia MH
YRXGUDLV
3HUPtVSRXYRLUinfinitiu
2EOLJDFLyGHYRLUinfinitiui verbs en mode imperatiu
 3URKLELFLy QH SDV SRXYRLU GHYRLU LO QH IDXW SDV LO HVW
LQWHUGLWGH+ infinitiu, imperatiu negatiu.

9/DPRGDOLWDW
)DFWXDOLWDW: Present d’indicatiu
&DSDFLWDWSRXYRLUVDYRLUinfinitiu
1HFHVVLWDWGHYRLUinfinitiu
3RVVLELOLWDWSRXYRLUinfinitiu
3UREDELOLWDW Adverbis i locucions adverbials modals: SHXW
rWUH
 ,QWHQFLy YRXORLU  LQILQLWLX L condicional de cortesia MH
YRXGUDLV
3HUPtVSRXYRLUinfinitiu
2EOLJDFLyGHYRLUinfinitiui verbs en mode imperatiu
 3URKLELFLy QH SDV SRXYRLU GHYRLU LO QH IDXW SDV LO HVW
LQWHUGLWGH+ infinitiu, imperatiu negatiu.
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9,/DPDQHUD
D $GYHUELVLORFXFLRQVDGYHUELDOV
De manera: formes simples (ELHQPDOJUDWLVSHXjSHX
E 3UHSRVLFLRQV
De grau (SHXDVVH]EHDXFRXSWURS)
F $GMHFWLXV
¬(jSLHGjYpOR«) 
(Q(HQYRLWXUHHQWUDLQ«)
3DU(SDUWpOpSKRQHSDUHPDLO«)

Usos adverbials de l'adjectiu (SDUOHUIRUWWUDYDLOOHUGXUFRWHU
FKHU)
9,,(VWDWVHVGHYHQLPHQWVDFFLRQVSURFHVVRVL
UHDOLW]DFLRQV
 (VWUXFWXUDGHOVSUHGLFDWVYHUEDOV
L’ordre dels elements de una frase (SVO)
(VWUXFWXUDGHOVSUHGLFDWVQRYHUEDOV
Oracions amb predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (-HDQHVWWUqVJUDQG)

9,/DPDQHUD
D $GYHUELVLORFXFLRQVDGYHUELDOV
De manera: formes simples (ELHQPDOJUDWLVSHXjSHX
E 3UHSRVLFLRQV
De grau (SHXDVVH]EHDXFRXSWURS)
F $GMHFWLXV
¬(jSLHGjYpOR«) 
(Q(HQYRLWXUHHQWUDLQ«)
3DU(SDUWpOpSKRQHSDUHPDLO«)

Usos adverbials de l'adjectiu (SDUOHU IRUW WUDYDLOOHU GXU FRWHU
FKHU)
9,,(VWDWVHVGHYHQLPHQWVDFFLRQVSURFHVVRVL
UHDOLW]DFLRQV
 (VWUXFWXUDGHOVSUHGLFDWVYHUEDOV
L’ordre dels elements de una frase (SVO)
(VWUXFWXUDGHOVSUHGLFDWVQRYHUEDOV
Oracions amb predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (-HDQHVWWUqVJUDQG)

Concordança subjecte-atribut (gènere i nombre)
. &RQMXJDFLRQVYHUEDOVHQPRGHLQGLFDWLX
Classes: verbs regulars en HU
Present d’indicatiu: verbs regulars, els verbs més irregulars
DOOHU DYRLU rWUH IDLUH HW dire i els verbs irregulars més
usuals FRQQDvWUH VDYRLU ILQLU SDUWLU SUHQGUH FRPSUHQGUH
VRUWLU YHQLU PHWWUH i els verbs modals SRXYRLU GHYRLU
YRXORLU 
Present d’indicatiu amb valor de futur

Concordança subjecte-atribut (gènere i nombre)
. &RQMXJDFLRQVYHUEDOVHQPRGHLQGLFDWLX
Classes: verbs regulars en HU
Present d’indicatiu: verbs regulars i verbs irregulars més
usuals: DOOHU DYRLU FRPSUHQGUH FRQQDvWUH GHYRLU GLUH rWUH
IDLUHILQLUSDUWLUSRXYRLUSUHQGUHVDYRLUVRUWLUYHQLUYRXORLU

Present d’indicatiu amb valor de futur
Verbs regulars amb canvis ortogràfics en el radical FHUJHUO
OO 
Alguns verbs en LU i GUH
9,,,/ DILUPDFLyODQHJDFLyODLQWHUURJDFLyLO H[FODPDFLy 9,,,/ DILUPDFLyODQHJDFLyODLQWHUURJDFLyLO H[FODPDFLy
/·RUDFLyGHFODUDWLYD DILUPDWLYDLQHJDWLYD 
/·RUDFLyGHFODUDWLYD DILUPDWLYDLQHJDWLYD 
Ordre invariable dels elements (SVO)
Ordre invariable dels elements (SVO)
Oració simple: ordre dels elements en forma negativa i la Oració simple: ordre dels elements en forma negativa i la seva
seva posició MHQHYHX[SDV 
posició MHQHYHX[SDV 
Ordre dels elements en forma negativa i la seva posició en Ordre dels elements en forma negativa i la seva posició en
els temps compostos com “passé composé” MH Q¶DL SDV “passé composé” MHQ¶DLSDVPDQJp 
PDQJp iels temps perifràstics MHQHYDLVSDVDOOHU 
Formes el·líptiques com (a) RXLVLPRLDXVVL
Formes el·líptiques com (a) RXLVLPRLDXVVL WRXWjIDLW, SDV
GXWRXW, PRLQRQSOXV
Oracions negatives amb MDPDLVSOXVQL
/·RUDFLyLQWHUURJDWLYD
/·RUDFLyLQWHUURJDWLYD
Mitjançant l’entonació: 4XL"9RXVSUHQH]TXRL"9RXVYRXOH] Mitjançant l’entonació: 4XL"9RXVSUHQH]TXRL"9RXVYRXOH]GX
GXSDLQ"
SDLQ"
((VWFHTXH +) oració declarativa amb locució interrogativa: ((VWFH TXH +) oració declarativa amb locució interrogativa:
“(VWFHTXHYRXVSDUWH]?”
“(VWFHTXHYRXVSDUWH]?”
Elements interrogatius (TXL TX¶HVWFH TXH TXHO TXDQG R Elements interrogatius (TXL TX¶HVWFH TXH TXHO TXDQG R
FRPPHQWSRXUTXRL) en posició inicial.
FRPPHQWSRXUTXRL) en posició inicial.
“Pourriez-vous?”
TXLTXH /TX(invariables)
/·RUDFLyH[FODPDWLYD
/·RUDFLyH[FODPDWLYD
Amb marques exclamatives: &¶HVWERQ1¶HVWFHSDV
Amb marques exclamatives: &¶HVWERQ1¶HVWFHSDV
Amb element exclamatiu en posició inicial: &RPPH F¶HVW Amb element exclamatiu en posició inicial: &RPPHF¶HVWEHDX
EHDX4XHOSKpQRPqQH
4XHOSKpQRPqQH
amb formes el·líptiques i interjeccions: 'pVROp)pOLFLWDWLRQV amb formes el·líptiques i interjeccions: 'pVROp )pOLFLWDWLRQV
2XL1RQ6L
2XL1RQ6L
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Amb verb imperatiu: (QWUH]
,;5HODFLRQVOzJLTXHV
&RRUGLQDFLy
Coordinació ambHW
'LVMXQFLy
Coordinació disjuntiva amb RX
2SRVLFLy
Coordinació d’oposició amb PDLV
&RPSDUDFLy
Construccions comparatives amb FRPPH
&DXVD
Subordinació causal amb SDUFHTXHTX
&RQVHTqQFLD
Coordinació de conseqüència ambHWDORUV
7HPSRUDO
Subordinació temporal amb TXDQGSHQGDQWTXH

Amb verb imperatiu: (QWUH]
,;5HODFLRQVOzJLTXHV
&RRUGLQDFLy
Coordinació ambHW
'LVMXQFLy
Coordinació disjuntiva amb RX
2SRVLFLy
Coordinació d’oposició amb PDLVDXFRQWUDLUH
&RPSDUDFLy
Construccions comparatives amb FRPPH
&DXVD
Subordinació causal amb SDUFHTXHTX
&RQVHTqQFLD
Coordinació de conseqüència ambHWDORUV
7HPSRUDO
Subordinació temporal amb TXDQGSHQGDQWTXH
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$&7,9,7$76'(&2035(16,Ð'(7(;726
7(;726
(O VLVWHPD G·HVFULSWXUD: alfabet, sigles (60,&, 6$08, (O VLVWHPD G·HVFULSWXUD: alfabet, sigles (60,&, 6$08, +/0,
i abreviatures (tractaments 00PH, 6')...) i abreviatures (tractaments 00PH, abreviatures comuns:
+/0, 6')...)
abreviatures comuns: HWF H[, diccionaris  ordinals: ;;H HWFH[, diccionaris  ordinals: ;;HH/qPHHU 
H/qPHHU 
5HSUHVHQWDFLy  JUjILFD GH IRQHPHV L VRQV caràcters simples
5HSUHVHQWDFLy  JUjILFD GH IRQHPHV L VRQV caràcters vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o triples (DLDXVFVVDP
simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o triples DQHQPPPQQQSKSSHDX 
(DLDXVFVVDPDQHQPPPQQQSKSSHDX 
0DM~VFXOHV HQ O·RUJDQLW]DFLy WH[WXDO HO QRPEUH (propi i de la
0DM~VFXOHV HQ O·RUJDQLW]DFLy WH[WXDO HO QRPEUH (propi i nacionalitat).
de la nacionalitat).
6LJQHVRUWRJUjILFV:
- 6LJQHV DX[LOLDUV: accent gràfic (DLJX JUDYH FLUFRQIOH[H), la c
6LJQHVRUWRJUjILFV:
- 6LJQHVDX[LOLDUV: accent gràfic (DLJXJUDYHFLUFRQIOH[H), trencada (o), l’apòstrof, la dièresis, el guió.
- 6LJQHVGHSXQWXDFLy.
la c trencada (o), l’apòstrof, la dièresis, el guió.
- 6LJQHVGHSXQWXDFLy.
'LYLVLy GH SDUDXOHV DO ILQDO GH OtQLD: estructura sil·làbica.
'LYLVLy GH SDUDXOHV DO ILQDO GH OtQLD: estructura sil·làbica. Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior.
Assignació de consonant a la vocal anterior o posterior.
/·HOLVLy

/·HOLVLy

3URQXQFLDFLyLRUWRJUDILD
3URQXQFLDFLyLRUWRJUDILD
OHVHFUpWDLU H VHPEO H pWRQQpODVHFUpWDLU H VHPEO H pWRQQp H 
 OH VHFUpWDLU H  VHPEO H  pWRQQp  OD VHFUpWDLU H  VHPEO H  OHVVHFUpWDLU HV VHPEO HQW pWRQQp HV 
pWRQQp H OHVVHFUpWDLU HV VHPEO HQW pWRQQp HV 
ERQERQQH
- Oposició de vocals nasals i vocals orals:
- Oposició de vocals nasals i vocals orals: ERQERQQH FRSDLQFRSLQHSUHQGSUHQQHQWXQXQHLWDOLHQLWDOLHQQH
- Oposició dels diferents vocals nasals FHQWFLQTVRQ 
FRSDLQFRSLQHSUHQGSUHQQHQWXQXQHLWDOLHQLWDOLHQQH
- Oposició dels diferents vocals nasals FHQWFLQTVRQ 
- Oposició de la “e” (DSSHORQVDSSHOOH OHOHV GHGHV  FHFHV
- Oposició de la “e” (DSSHORQVDSSHOOHOHOHVGHGHVFHFHV WHWHVSHXUSqUH
WHWHV 

- Oposicions /i/, /u/, /y/ (OLWORXSOX)
- Oposició /b/ i /v/ (ERQYRQW), /z/ i /s/ (LOV HQWHQGHQW LOV - Oposició /b/ i /v/ (ERQYRQW), /z/ i /s/ (LOVHQWHQGHQWLOVV¶HQWHQGHQW),

72

KWWSERLEFDLEHV¬¬¬¬'/30,661

1~P

GHPDLJGH

)DVFLFOH6HF,3jJ


Francès – Bàsic A1

V¶HQWHQGHQW)

/ݕ/ i /ݤ/ (bouche/bouge), /j/ i /ݤ/ YR\DJH 

- Pronunciació o no de consonants finals (DLPHUGL[ 

- Pronunciació o no de consonants finals (DLPHU GL[ °XI °XIV
RVRV 

- Liaisonobligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic

/LDLVRQobligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic
- Pronunciació i ortografia de paraules estrangeres d’ús freqüent
(IRRWVWUHVVZHHNHQG 
Signe gràfic amb valor variableZ

 Grafia ° .
- Diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent (SOXVILOV)
- Casos vocàlics particulars: IHPPHHXFXUUtFXOXP

- Homòfons:
FHVVHVF¶HVWTXHO V TXHOOH V LOLOVDLVDLWDLHQW

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


&203(7Ë1&,$,&217,1*876)21Ë7,&6,)212/Ò*,&6

$&7,9,7$76'(352'8&&,Ð,&2352'8&&,Ð'(
$&7,9,7$76'(&2035(16,Ð'(7(;726
7(;726
(OVLVWHPDYRFjOLFGHOIUDQFqV
6RQVLIRQHPHVYRFjOLFV
2UDOV
- Oposició [e] / [ԥ] / [( ]ܭEpEp SDUOHU QH] SLHG  MH HOOHV
YHQGHQWIDLVRQVPRQVLHXUSODQqWHFRQTXrWH1RsOSHLQH
FKDvQHVHPDLQH 
- Oposició [o] / [( ]ܧERXORW VDXYHU SHDXFK{PDJH RV 
PpWURSROHDOFRROPpGLXPUKXP 


(OVLVWHPDYRFjOLFGHOIUDQFqV
6RQVLIRQHPHVYRFjOLFV
2UDOV
- Oposició [i] / [u] / [y] (biologLques / trRXver / rXe)
Oposició [e] / [ԥ] / [( ]ܭEpEpSDUOHUQH]SLHGMHHOOHVYHQGHQW
IDLVRQV PRQVLHXU  SODQqWH FRQTXrWH 1RsO SHLQH FKDvQH
VHPDLQH 
- Oposició [o] / [( ]ܧERXORWVDXYHUSHDXFK{PDJHRVPpWURSROH
DOFRROPpGLXPUKXP

1DVDOV introducció []ܭѺ SDLQ , [ܤѺ] WHPSV , [ܧѺ] SRQW
- Articulació [ ]ܭ/ []ܭѺ
- Articulació [a] / [ܤѺ]
- Articulació [o] / [ܧѺ]

1DVDOV
- Discriminació [a] / []ܭѺ
- Discriminació [ ]ܭ/ []ܭѺ
- Discriminació [a] / [ܤѺ]
- Discriminació []ܭѺ / [ܤѺ]
- Discriminació [ܧѺ] / [ܤѺ]

6HPLYRFDO
- Combinacions amb yod [j] (PLHQOLHXSD\HU«)

6HPLYRFDO
- Combinacions amb yod [j] (PLHQOLHXSD\HU«)

La caiguda o no de la vocal no accentuada [ԥ] al final d'una
paraula.

/DFRUUHVSRQGqQFLDIRQHPDJUDILD
6RQVLIRQHPHVFRQVRQjQWLFV
- Discriminació entre orals i nasals.
- Discriminació entre sords i sonors.

- Oposició [b] / [v] EDVYD 
- Oposició [s] / [z] VDYRLU QDLVVDQFH VWUHVV FLHO IDoRQ
VRL[DQWHFROOHFWLRQSDWLHQWSDUWLHOLPSDUWLDOFRO]DMD]]]XW
URVHVL[LqPH 
- Oposició [ ]ݕ/ [ ]ݤFKqTXH VKDPSRLQJ VFKpPD  PDQJHU

La caiguda o no de la vocal no accentuada [ԥ] al final d'una
paraula.

/DFRUUHVSRQGqQFLDIRQHPDJUDILD
6RQVLIRQHPHVFRQVRQjQWLFV
- Discriminació entre orals i nasals.
- Discriminació entre sords i sonors.

- Oposició [b] / [v] EDVYD 
- Oposició [s] / [z] VDYRLUQDLVVDQFHVWUHVVFLHOIDoRQVRL[DQWH
FROOHFWLRQSDWLHQWSDUWLHOLPSDUWLDOFRO]DMD]]]XWURVHVL[LqPH 
- Oposició [ ]ݕ/ [ ]ݤFKqTXH VKDPSRLQJ VFKpPD  PDQJHU VRMD
PDQJHRQV 
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VRMDPDQJHRQV 

- Consonants finals i la seva pronunciació.


- Consonants finals i la seva pronunciació.

3URFHVVRVIRQROzJLFV

La OLDLVRQ:
Cas general:
- la OLDLVRQ obligatòria (preposició o adverbi +
pronom/nom/adjectiu:GDQVXQHPDLVRQ)
- la OLDLVRQ facultativa (després de quaselvol forma verbal: MH
VXLVDOOp)
- la OLDLVRQ prohibida (després de LOV HOOHV RQ en una
interrogació tipus inversió: YRQWHOOHVDUULYHU?)
3URQXQFLDFLyGHVL[com [z]; de G com [t]; i de Icom [v].


3URFHVVRVIRQROzJLFV

La OLDLVRQ:
Cas general:
- la OLDLVRQ obligatòria (preposició o adverbi +
pronom/nom/adjectiu:GDQVXQHPDLVRQ)
- la OLDLVRQ facultativa (després de quaselvol forma verbal: MHVXLV
DOOp)
- la OLDLVRQ prohibida (després de LOVHOOHVRQen una interrogació
tipus inversió: YRQWHOOHVDUULYHU?)
3URQXQFLDFLyGHVL[ com [z]; de G com [t]; i de Icom [v].

/ HOLVLyREOLJDWzULD
- Monosil·làbics (OHODGHQHVL).
- Casos particulars (DXjO GXGHO )

/ HOLVLyREOLJDWzULD
- Monosil·làbics (OHODGHQHVL).
- Casos particulars (DXjO GXGHO )

- Modificadors amb canvis davant una vocal (FHFHWPDPRQ - Modificadors amb canvis davant una vocal (FHFHW PDPRQ
EHDXEHO«)
EHDXEHO«)
(OULWPHLODVtOĂODEDDFFHQWXDGD
- L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat).
- La prosòdia sil·làbica.

(OULWPHLODVtOĂODEDDFFHQWXDGD
- L'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat).
- La prosòdia sil·làbica.

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

/DIUDVHLO HQWRQDFLy
/DIUDVHLO HQWRQDFLy
- Les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa, - Les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa,
exclamativa i/o imperativa.
exclamativa i/o imperativa.
'LVFULPLQDFLySUHVHQWGHO·LQGLFDWLXSDVVpFRPSRVp MHSDUOH
M¶DLSDUOp 
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COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE
TEXTOS
I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat
(intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i
grau)
1. L'entitat
a) Substantius
Classes:
Noms comuns d’us freqüent (comptables i incomptables) i
propis de persona (noms i llinatges, tractaments), de lloc
(països, ciutats, localitats)
Col·lectius: les gens, les média. Concordança en plural
Nominalitzacions amb sufixos de verbs :
-age: mariage, -ement: lancement,
-tion: destruction i adjectius : -té ou
-ité: bonté, -eur: pâleur

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS
I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat
(intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i
grau)
1. L'entitat
a) Substantius
Classes:
Noms comuns d’ús freqüent (comptables i incomptables) i
propis de persona (noms i llinatges, tractaments), de lloc
(països, ciutats, localitats)
Col·lectius: les gens, les média. Concordança en plural
Nominalitzacions amb sufixos de verbs:
-age: mariage, -ement: lancement,
-tion: destruction i adjectius: -té ou
-ité: bonté, -eur: pâleur

Estrangerismes d’us freqüent: mezzanine, week-end, foot,
parking, bar/ noves tecnologies: post, chat, site cybercafé
mitjans de comunicació: média, magazine, interview, buzz,
scoop
Flexió de gènere:
Revisió gènere amb oposició (regular/irregular) i sense
oposició

Estrangerismes d’us freqüent: mezzanine, week-end, foot,
parking, bar/ noves tecnologies: post, chat, site cybercafé
mitjans de comunicació: média, magazine, interview, buzz,
scoop
Flexió de gènere:
Revisió gènere amb oposició (regular/irregular) i sense
oposició

Cas general (-ø/-e) i casos particulars -er/-ère, -ien/-ienne, en/-nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne, -f/-ve,-el/-elle,-t/-tte,
-s/-sse,), -g/-gue, beau/belle roux/rousse, blanc/blanche

Cas general (-ø/-e) i casos particulars -er/-ère, -ien/-ienne,
-en,-nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne) -f/-ve,-el/-elle,t/-tte, -s/-sse,), -g/-gue, beau/belle

Cas particular sobre el mateix radical (fils/fille)
flexió invariable (journaliste/secrétaire/élève)
Substantius independents: garçon/fille,
homme /femme
Substantius invariables: médecin
Altres casos particulars sobre el mateix radical (roi/reine,
neveu/nièce...)
Professeur/professeure (francofonia)
Flexió de nombre:
Revisió nombre amb oposició (regular/irregular) i sense
oposició

Cas particular sobre el mateix radical (fils/fille)
flexió invariable (journaliste/secrétaire/élève)
Substantius independents: garçon/fille, homme /femme
Substantius invariables: médecin
Altres casos particulars sobre el mateix radical (roi/reine,
neveu/nièce...)
Professeur/professeure (francofonia)

Cas general (-ø / -s)
Formes invariables: substantius acabats en -s,-x, -z
Casos particulars (-al/-aux, -eu/-eux, -ail/-aux)

Cas general (-ø / -s)
Formes invariables: substantius acabats en -s,-x, -z
Casos particulars (-al/-aux, -eu/-eux, -ail/-aux)

Substantius independents (œil/yeux) i
Substantius invariables (parents)
b) Articles:
Definits (general): ús individualitzador i díctic, ús amb
topònims d'alguns països i ciutats
Indefinits
Partitius: cas general i particular en frase negativa. Contracció
i elisió
Oposició c’est / il est
Omissió de l'article definit amb avoir (avoir froid, avoir faim, le
lundi/lundi...)
Substitució de des per a de en frases negatives beaucoup

Substantius independents (œil/yeux) i
Substantius invariables (parents)
b) Articles:
Definits (general): ús individualitzador i díctic, ús amb
topònims d'alguns països i ciutats
Indefinits
Partitius: cas general i particular en frase negativa.
Contracció i elisió
Oposició c’est / il est
Omissió de l'article definit amb avoir (avoir froid, avoir
faim, le lundi/lundi..)
Substitució de des per a de en frases negatives beaucoup

Flexió de nombre:
Revisió nombre amb oposició (regular/irregular) i sense
oposició
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d’amis, pas d’amis.

d’amis, pas d’amis.
El cas del verb être: ce ne sont pas des amis.

Aposició unida al substantiu (mon ami Pierre) i separada del
substantiu (Jean, mon voisin...)

Aposició unida al substantiu (mon ami Pierre) i separada
del substantiu (Jean, mon voisin...)

c) Demostratius:
Formes simples

c) Demostratius:
Formes simples

Formes amb partícules de reforçament -ci /-là

Formes amb partícules reforçament de -ci /-là

Oposició c’est /il est

Oposició c’est /il est

d) Pronoms personals i impersonals:
Funció sujet
Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i, on (Concordança entre on
i el verb). En expressions impersonals: il fait froid, il faut, il est
interdit de, elles se lavent, il y a, ça fait …

Pronoms demostratius (celui de, celui que, cela, ce que,
ce qui)
d) Pronoms personals i impersonals:
Funció sujet
Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles i, on (Concordança
entre on i el verb). En expressions impersonals: il fait froid,
il faut, il est interdit de, elles se lavent, il y a, ça fait…

Els tres valors del ON (nous, ils, quelqu’un)

Els tres valors del ON (nous, ils, quelqu’un)

Funció OD
Le, la, les
Funció OI
Lui, leur

Funció OD
Le, la, les
Funció OI
Lui, leur

f) Pronoms relatius
Formes invariables (qui, que, où)
Formes variables: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

Els doble pronoms
e) Pronoms personals forts:
Tònics d’insistència (Moi, je parle français) i en
complements i adjunts amb preposició: avec elle, derrière
moi…
f) Pronoms relatius
Formes invariables (qui, que, où, dont)
Formes variables: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

Interrogació en posició inicial: lequel, qui, que

Interrogació en posició inicial: lequel, qui, que

Interrogació amb preposicions: Avec qui?
2. L'existència
a) Verbs
Il est (en present, pretèrit imperfet i preterit perfect simple,
futur)
Il y a (en present, pretèrit imperfet i preterit perfect simple,
futur)
3. La pertinença
a) Possessius
Adjectius (revisió)
Gènere i nombre
son / leur
Casos particulars: mon,ton,son + substantiu femení (mon
amie) i mon,ton,son + adjectiu (beau, nouveau, vieux , fou/
bel, nouvel, vieil, fol) + substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à la tête

Interrogació amb preposicions: Avec qui?
2. L'existència
a) Verbs
Il est (en present, pretèrit imperfet i preterit perfet simple,
futur, condicional)
Il y a (en present, pretèrit imperfet i preterit perfet simple,
futur, condicional)
3. La pertinença
a) Possessius
Adjectius (revisió)
Gènere i nombre
son / leur
Casos particulars: mon,ton,son + substantiu femení (mon
amie) i mon,ton,son + adjectiu (beau, nouveau, vieux, fou /
bel, nouvel, vieil, fol) + substantiu masculí
Substitució del possessiu: j’ai mal à la tête
Pronoms (le mien, le tien, la sienne, la leur...)

4. La quantitat
a) Quantificadors
Numerals cardinals i ordinals
Indefinit variable (tout)
Indefinits (tout, toute, tous, toutes)

4. La quantitat
a) Quantificadors
Numerals cardinals i ordinals
Indefinit variable (tout)
Indefinits (tout, toute, tous, toutes)

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

e) Pronoms personals forts:
Tònics d’insistència (Moi, je parle français) i en complements i
adjunts amb preposició: avec elle, derrière moi…
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Indefinits invariables (peu de, beaucoup de, quelques, tout,
assez de, trop de, quelqu’un, quelque chose, plusieurs...)
De polaritat negativa: personne, rien
Exclamatius (quel)
Pronombre substitut de quantitats en (J’en veux deux)
Interrogatius (combien de)
Concordança de vingt, cent i mille
Indefinits variables en gènere (quelques-uns, même) i
invariables (plusieurs, n’importe qui, tout)

Indefinits invariables (peu de, beaucoup de, quelques, tout,
assez de, trop de, quelqu’un, quelque chose, plusieurs...)
De polaritat negativa: personne, rien
Exclamatius (quel)
Pronombre substitut de quantitats en (J’en veux deux)
Interrogatius (combien de)
Concordança de vingt, cent i mille
Indefinits variables en gènere (quelques-uns, même) i
invariables (plusieurs, n’importe qui, tout)

Adverbis i locucions adverbials (revisió): aussi, autant,
tellement, de plus en plus
5. La qualitat
a) Adjectius
Posició:
- amb colors: un chat noir
- amb formes: une table ronde
- amb nacionalitats: une étudiante japonaise
- amb participi present: une histoire amusante
- monosil·làbics (anteposició en general): jeune, vieux, bon,
petit, gros, grand.
- Polisil·làbics (postposició en general): un jeu dangereux
Flexió de gènere
(Revisió i ampliació) Cas general (-e) i casos particulars -er/ère, -ien/-ienne, -en,-nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, -on/-onne, el/ -elle, -t/-tte, -s/sse, -f/-ve, -s,-c/-che)
Cas particular sobre el mateix radical (fou/folle, roux/rousse,
vieux/vieille, beau/belle)
Flexió invariable (facile/ difficile)
Concordança dels adjectius de nacionalitat
Flexió de nombre
Cas general (-ø / -s)
Casos particulars (-al/-aux, -eu, -eau/-eux, -ail/-aux)
formes invariables (heureux)
Concordança dels adjectius de color
Adjectius de color invariables : marron, orange
6. El grau
a) Comparatius
Formes comparatives de l’adjectiu (plus, grand, moins grand,
aussi grand)

Adverbis i locucions adverbials (revisió): aussi, autant,
tellement, de plus en plus, parfois, souvent, rarement
5. La qualitat
a) Adjectius
Posició
- amb colors: un chat noir
- amb formes: une table ronde
- amb nacionalitats: une étudiante japonaise
- amb participi present: une histoire amusante
- monosil·làbics (anteposició en general): jeune, vieux,
bon, petit, gros, grand.
- Polisil·làbics (postposició en general): un jeu dangereux
Flexió de gènere
(Revisió i ampliació) Cas general (-e) i casos particulars er/-ère, -ien/-ienne, -en,-nne/, -eur/-euse, -eur/-trice, -on/onne, -el/ -elle, -t/-tte, -s/sse, -f/-ve, -s,-c/-che)
Cas particular sobre el mateix radical (fou/folle,
roux/rousse, vieux/vieille, beau/belle)
Flexió invariable (facile/ difficile)
Concordança dels adjectius de nacionalitat
Flexió de nombre
Cas general (-ø / -s)
Casos particulars (-al/-aux, -eu, -eau/-eux, -ail/-aux)
formes invariables (heureux)
Concordança dels adjectius de color
Adjectius de color invariables : marron, orange
6. El grau
a) Comparatius
Formes comparatives de l’adjectiu (plus, grand, moins
grand, aussi grand)

Formes comparatives del substantiu: inferioritat (moins de),
superioritat (plus de), igualtat (autant de)

Formes comparatives del substantiu: inferioritat (moins de),
superioritat (plus de), igualtat (autant de)
Cas irregular meilleur, mieux

très, trop
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició,
moviment, origen, direcció, destinació, distància i
disposició)
a) Adverbis de lloc
Els més freqüents: ici, là, devant, derrière, près, loin, au milieu,
au nord, à droite, au-dessus, en haut, en bas...

b) Preposicions de lloc
à + ciutat

très, trop
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició,
moviment, origen, direcció, destinació, distància i
disposició)
a) Adverbis de lloc
Els més freqüents: ici, là, devant, derrière, près, loin, au
milieu , au nord, à droite, au-dessús, en haut, en bas, làbas...
Partout
b) Preposicions de lloc
à + ciutat

de + ciutat

de + ciutat

Les més freqüents: à, au, dans, chez, sous, sur, près de, à
proximité de

Les més freqüents: à, au, dans, chez, sous, sur, au bord de
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au(x) / en + país
au(x) / en + país
vers, par, jusqu’à
vers, par, jusqu’à
Articles contractes
Articles contractes

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

Elements interrogatius amb preposició: par où
Elements interrogatius amb preposició: par où
c) Locucions preposicionals comuns: à côté de, en face de,
près de...
d) Pronom adverbial: y (J’y vais, Allons-y)
en (J’en viens)

c) Locucions preposicionals comuns: à côté de, en face
de, près de...
d) Pronom adverbial: y (J’y vais, Allons-y)
en (J’en viens)

La localització espacial amb oració impersonal il y a (present,
pretérit perfect compost, futur)

La localització espacial amb oració impersonal il y a
(present, pretérit perfect compost, futur, condicional)

Funció OI

Funció OI

Pronoms en (per substituir un complement de verb amb de)/ y
(per substituir un complement de verb amb à)
III. El temps
1. Ubicació temporal absoluta
Hores, parts del dia, mesos, estacions, anys
Preposicions de temps: à, en

Pronoms en (per substituir un complement de verb amb
de)/ y (per substituir un complement de verb amb à)
III. El temps
1. Ubicació temporal absoluta
Hores, parts del dia, mesos, estacions, anys
Preposicions de temps: à, en, après que

2. Ubicació temporal relativa
Adverbis de temps: aujourd’hui, maintenant, ce matin, demain,
tard, tôt, avant, tout de suite, en retard, comme d’habitude

2. Ubicació temporal relativa
Adverbis de temps: aujourd’hui, maintenant, ce matin,
demain, tard, tôt, avant, tout de suite, en retard, comme
d’habitude...

Adverbis de temps i locucions adverbials: autrefois,
auparavant, encore, souvent
3. Ubicació temporal: durada
SN amb expressions. temporals: deux ans, cinq minutes...
Pendant les vacances, il y a un an, ça fait deux ans, dans une
minute, depuis 12 ans.

Adverbis de temps i locucions adverbials: autrefois,
auparavant, encore, souvent
3. Ubicació temporal: durada
SN amb expressions temporals: deux ans, cinq minutes...
Pendant les vacances, il y a un an, ça fait deux ans, dans
une minute, depuis 12 ans.

Longtemps
4. Freqüència
Preposicions chaque, pendant
Pronom tout (toute la journée)
Adverbis i locucions de freqüència: souvent, toujours, jamais

Longtemps
4. Freqüència
Preposicions chaque, pendant
Pronom tout (toute la journée)
Adverbis i locucions de freqüència: souvent, toujours,
jamais
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat,
posterioritat, simultaneïtat)
Pendant que
Gerundi
a) Adverbis: maintenant, avant, après
b) Temps verbals:
Expressió del present:
Present d'indicatiu (revisió), casos de canvi en el radical –
cer, -ger, -yer i assoliment dels verbs irregulars i présent
progressif ou continu être en train de + infinitiu

5. Relacions temporals
posterioritat, simultaneïtat)
Pendant que

(seqüència,

anterioritat,

a) Adverbis: maintenant, avant, après
b) Temps verbals:
Expressió del present:
Present d'indicatiu (revisió), (regulars-revisió- i irregulars (-ir, re, -oir) casos de canvi en el radical – cer, -ger, -yer i
assoliment dels verbs irregulars i présent progressif ou continu
être en train de + infinitiu
Imperatiu
Expressió del passat:
Passé recent venir de + infinitiu, pretèrit perfet compost “passé
composé” (revisió), Pretèrit Imperfet d’indicatiu
Elecció dels auxiliars être /avoir amb el pretèrit perfet compost.
Casos d’ús freqüent : aller, venir, arriver, monter, (r) entrer,

Imperatiu
Expressió del passat:
Passé recent venir de + infinitiu, pretèrit perfet compost
“passé composé” (revisió), Pretèrit Imperfet d’indicatiu
Elecció dels auxiliars être /avoir amb el pretèrit perfet
compost. Casos d’ús freqüent : aller, venir, arriver, monter,
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descendre, passer, rester, sortir, partir, retourner, tomber,
mourir, naître i els verbs pronominals amb l’auxiliar être.

(r) entrer, descendre, passer, rester, sortir, partir, retourner,
tomber, mourir, naître i els verbs pronominals amb l’auxiliar
être.

Concordança entre subjecte i participi passat en temps
verbals compostos amb l’auxiliar être

Concordança entre subjecte i participi passat en temps
verbals compostos amb l’auxiliar être

Alternança entre pretèrit perfet compost “passé composé” i
l’imperfet d’indicatiu
Expressió del futur:
Present d’indicatiu i futur pròxim (aller + infinitiu)
Être sur le point de + infinitiu i futur d’indicatiu (reconeixement)

Alternança entre pretèrit perfet compost “passé composé” i
l’imperfet d’indicatiu
Expressió del futur:
Present d’indicatiu i futur pròxim (aller + infinitiu)
Être sur le point de + infinitiu i futur d’indicatiu
(reconeixement)

Futur de l’indicatiu. Verbs regulars
IV. L'aspecte
1. Puntual
Verbs en present d'indicatiu (valor cronològic), futur de
l’indicatiu
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual). Mitjançant:
Verbs en present d'indicatiu

Futur de l’indicatiu. Verbs irregulars
IV. L'aspecte
1. Puntual
Verbs en present d'indicatiu (valor cronològic), futur de
l’indicatiu
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual).
Mitjançant:
Verbs en present d'indicatiu

3. Perfectiu:
Pretèrit perfet compost
Verbs perfectius habituals: naître, mourir.
4. Perífrasis verbals:
Expressions verbals com (a) aller + infinitiu, devoir + infinitiu,
venir de

3. Perfectiu:
Pretèrit perfet compost
Verbs perfectius habituals: naître, mourir.
4. Perífrasis verbals:
Expressions verbals com (a) aller + infinitiu, devoir +
infinitiu, venir de

Duració i habitual (imperfect de l’indicatiu)
Incoatiu/terminatiu: se mettre à i commencer à/ finir de i venir
de +infinitu, passat perfect compost de l’indicatiu
Prefix re-+Infinitiu

Duració i habitual (imperfect de l’indicatiu)
Incoatiu/terminatiu: se mettre à i commencer à/ finir de i
venir de +infinitu, passat perfect compost de l’indicatiu
Prefix re-+Infinitiu

V. La modalitat
1. Capacitat.
pouvoir, savoir, être capable de + infinitiu
2. Necessitat
devoir + infinitiu
il faut + infinitiu
avoir besoin de + infinitiu
3. Possibilitat
pouvoir + infinitiu
4. Probabilitat
Adverbis i locucions adverbials modals (peut-être,
probablement, sans doute, sûrement, certainement)
5. Intenció
Verbs volitius (vouloir, préférer) + infinitiu
Condicional de cortesia (je voudrais) + infinitiu

V. La modalitat
1. Capacitat.
pouvoir, savoir, être capable de + infinitiu
2. Necessitat
devoir + infinitiu
il faut + infinitiu
avoir besoin de + infinitiu
3. Possibilitat
pouvoir + infinitiu
4. Probabilitat
Adverbis i locucions adverbials modals (peut-être,
probablement, sans doute, sûrement, certainement)
5. Intenció
Verbs volitius (vouloir, préférer) + infinitiu
Condicional de cortesia (je voudrais) + infinitiu
Penser / aller + infinitiu
6. Permís
pouvoir + infinitiu
7. Obligació
devoir + infinitiu
Il faut + infinitiu
Avoir la permission de + infinitiu
Verbs en mode imperatiu
8. Prohibició
Ne pas pouvoir + infinitiu
Ne pas devoir + infinitiu
Il ne faut pas + infinitiu

6. Permís
pouvoir + infinitiu
7. Obligació
devoir + infinitiu
Il faut + infinitiu
Avoir la permission de + infinitiu
Verbs en mode imperatiu
8. Prohibició
Ne pas pouvoir + infinitiu
Ne pas devoir + infinitiu
Il ne faut pas + infinitiu
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Verbs en mode imperatiu negatiu

Verbs en mode imperatiu negatiu

VI. La manera
a) Adverbis i locucions adverbials
De manera: formes simples (bien, mal, gratis, ensemble, vite,
comme ça, volontiers, exprès)
De grau (peu, assez, beaucoup, trop...)

VI. La manera
a) Adverbis i locucions adverbials
De manera: formes simples (bien, mal, gratis, ensemble,
vite, comme ça, volontiers, exprès)
De grau (peu, assez, beaucoup, trop...)
De matís: plutôt
Pronom adverbial y

b) Preposicions

b) Preposicions

À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)
c) Adjectius
Usos adverbials de l'adjectiu (parler fort, travailler dur, coûter
cher...)
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i
realitzacions
1. Estructura dels predicats verbals:
L'ordre dels elements d'una frase:
S+V (L'enfant dort)
S+V+OD (L'enfant lit un livre)
S+V+OI (L'enfant parle de sa famille)
S+ V+OD+OI (L'enfant achète un cadeau à ses parents)
S+ V+(OD)+(OI)+(CC)

À (à pied, à vélo…)
En (en voiture, en train…)
Par (par téléphone, par e-mail…)
c) Adjectius
Usos adverbials de l'adjectiu (parler fort, travailler dur,
coûter cher...)
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i
realitzacions
1. Estructura dels predicats verbals:
L'ordre dels elements d'una frase:
S+V (L'enfant dort)
S+V+OD (L'enfant lit un livre)
S+V+OI (L'enfant parle de sa famille)
S+ V+OD+OI (L'enfant achète un cadeau à ses parents)
S+ V+(OD)+(OI)+(CC)

Concordança subjecte-verb (nombre i persona)

Concordança subjecte-verb (nombre i persona)

La posició dels pronoms objecte
2. Estructura dels predicats no verbals: Oracions amb
predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très grand)

La posició dels pronoms objecte: OD, OI, combinacions,
reflexiu + adverbial (s’en, s’y)
2. Estructura dels predicats no verbals:
Oracions amb predicat nominal:
S+V copulatiu+Atribut (Jean est très grand)

Concordança subjecte-atribut (gènere i nombre)
3. Conjugacions verbals en mode indicatiu:
Present d'indicatiu: verbs regulars i irregulars (manger, placer,
jeter, payer, aller, faire, finir, partir, venir, sortir, prendre, écrire,
savoir, devoir, pouvoir)
Verbs pronominals més usuals (s'appeler, se réveiller, se lever,
se laver, s'habiller, se coucher)

Concordança subjecte-atribut (gènere i nombre)
3. Conjugacions verbals en mode indicatiu:
Present d'indicatiu: verbs regulars i irregulars (manger,
placer, jeter, payer, aller, faire, finir, partir, venir, sortir,
prendre, écrire, savoir, devoir, pouvoir)
Verbs pronominals més usuals (s'appeler, se réveiller, se
lever, se laver, s'habiller, se coucher)

Pretèrit perfet d'indicatiu (passé composé): verbs regulars i
irregulars. Verbs pronominals més usuals. La concordança del
participi passat amb l'auxiliar être.
Imperfet d'indicatiu: verbs regulars
4. Oracions subordinades substantives de relatiu:
D'infinitiu: verb d'opinió o de voluntat + infinitiu (Je pense aller
à Paris cet été; Marie souhaite revoir ce film)

Pretèrit perfet d'indicatiu (passé composé): verbs regulars i
irregulars. Verbs pronominals més usuals. La concordança
del participi passat amb l'auxiliar être.
Imperfet d'indicatiu: verbs regulars
Futur d'indicatiu: verbs regulars
4. Oracions subordinades substantives de relatiu:
D'infinitiu: verb d'opinió o de voluntat + infinitiu (Je pense
aller à Paris cet été; Marie souhaite revoir ce film)

Completiva: verb d'opinió (forma afirmativa), d'afirmació, de
percepció, de coneixement + que + frase a l'indicatiu (Jean
pense que Marie est en retard; il dit qu'il vient; je crois que
c’est bon; je vois qu’il fait froid)

Completiva: verb d'opinió (forma afirmativa), d'afirmació, de
percepció, de coneixement + que + frase a l'indicatiu (Jean
pense que Marie est en retard; il dit qu'il prendra le bus; je
crois que c’est bon; je vois qu’il fait froid)

Interrogativa total: verb + si + frase a l'indicatiu (Je me
demande si tu sais)

Interrogativa total: verb + si + frase a l'indicatiu (Je me
demande si elle viendra; je crois que c’est bon; je vois qu’il
fait froid)
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Interrogativa parcial: verb + pronom interrogatiu + frase a
l'indicatiu (Je me demande quand il peut; je me demande où il
est)

Interrogativa parcial: verb + pronom interrogatiu + frase a
l'indicatiu (Je me demande quand il arrivera; Je me
demande où il est)

Introduïdes pels pronoms relatius qui, que, où.
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):
Ordre invariable dels elements: S+V+complements

Introduïdes pels pronoms relatius qui, que, où.
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i
l'exclamació
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa)
Ordre invariable dels elements: S+V+complements

Ordre dels elements en la forma negativa:
S+ne+V+pas+complements

Ordre dels elements en la forma negativa:
S+ne+V+pas+complements

Ordre dels elements en la forma negativa al passé composé:
S+ne+auxiliar+pas+participi+compl.

Ordre dels elements en la forma negativa al passé
composé:
S+ne+auxiliar+pas+participi+compl.

Oracions negatives amb ne… jamais; ne... plus; ne… rien;
ne… personne; ne… aucun(e)
Activadors negatius: ni
Formes el·líptiques: oui, non, si, moi aussi, moi non plus, pas
du tout
2. L'oració interrogativa:
La interrogació total:
Mitjançant l'entonació S+V+complements (Tu veux un café ?)
Mitjançant Est-ce que + oració declarativa (Est-ce que tu veux
un café ?)

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

Mitjançant la inversió V+S+complements (Veux-tu un café ?)
Mitjançant doble subjecte (Jean veut-il un café ?)

Oracions negatives amb ne… jamais; ne... plus; ne… rien;
ne… personne; ne… aucun(e)
Activadors negatius: ni
Formes el·líptiques: oui, non, si, moi aussi, moi non plus,
tout à fait, pas du tout
2. L'oració interrogativa:
La interrogació total:
Mitjançant l'entonació S+V+complements (Tu veux un café
?)
Mitjançant Est-ce que + oració declarativa (Est-ce que tu
veux un café ?)
Mitjançant la inversió V+S+complements (Veux-tu un café
?)
Mitjançant doble subjecte (Jean veut-il un café ?)

La interrogació parcial amb elements interrogatius en posició
inicial, amb i sense preposicions:
Mitjançant adverbis interrogatius (Où vous habitez ? Où est-ce
que vous habitez ? Où habitez-vous ?)
Mitjançant pronoms interrogatius (Qui est végétarien ? Qui
est-ce que tu crois ? Qui appelez-vous ? Qu'est-ce qui te plaît
? À qui parles-tu ?)
Mitjançant adjectius interrogatius (Quelle est ton adresse ?
Quel âge avez-vous ?)
Formes el·líptiques: Quoi ? Comment ? Non ? Vraiment ?
3. L’oració exclamativa:
Amb marques exclamatives (C’est bon ! N’est-ce pas !)

La interrogació parcial amb elements interrogatius en
posició inicial, amb i sense preposicions:
Mitjançant adverbis interrogatius (Où vous habitez ? Où
est-ce que vous habitez ? Où habitez-vous ?)
Mitjançant pronoms interrogatius (Qui est végétarien ? Qui
est-ce que tu crois ? Qui appelez-vous ? Qu'est-ce qui te
plaît ? À qui parles-tu ?)
Mitjançant adjectius interrogatius (Quelle est ton adresse ?
Quel âge avez-vous ?)
Formes el·líptiques: Quoi ? Comment ? Non ? Vraiment ?
3. L’oració exclamativa:
Amb marques exclamatives (C’est bon ! N’est-ce pas !)

Amb element exclamatiu en posició inicial (Comme c’est beau
! Quel phénomène !)

Amb element exclamatiu en posició inicial (Comme c’est
beau ! Quel phénomène !)

Amb formes el·líptiques i interjeccions (Désolé ! Félicitations !
Oui ! Non! Si !)

Amb formes el·líptiques i interjeccions (Désolé !
Félicitations ! Oui ! Non! Si !)

Amb verb imperatiu (Entrez !)
4. L'oració imperativa:
Elements constitutius de l'oració imperativa afirmativa i
negativa i la seva posició:

Amb verb imperatiu (Entrez !)
4. L'oració imperativa:
Elements constitutius de l'oració imperativa afirmativa i
negativa i la seva posició:

(Negació)+V+(negació)+(OD)+(OI)+(CC) (Rangez vos affaires
! Ne mangez pas trop de bonbons !)
(Negació)+V+(negació)+Atribut (Soyez heureux !)

(Negació)+V+(negació)+(OD)+(OI)+(CC)
(Rangez vos
affaires ! Ne mangez pas trop de bonbons !)
(Negació)+V+(negació)+Atribut (Soyez heureux !)

Combinada amb un pronom: OD, OI, en, y (Lève-toi ! Ne le

Combinada amb un pronom: OD, OI, en, y (Lève-toi ! Ne le
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fais pas ! Parle-lui ! Prenez-en ! Vas-y !)

6. La mise en relief (enfatització):
Amb un pronom tònic: Moi, j’aime bien l’opéra.

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

Amb un pronom demostratiu neutre: Vous aimez ça, le
chocolat?
7. L’oració impersonal:
Il fait beau / il pleut
IX. Relacions lògiques
1. Coordinació:
La conjunció copulativa et
2. Disjunció:
Les conjuncions disjuntives ou, ou bien
3. Oposició:
La conjunció mais i la locució adverbial au contraire
4. Comparació:
La locució conjuntiva comme
5. Causa:
Les locucions conjuntives de subordinació parce que i comme
6. Conseqüència:
L'adverbi alors i la conjunció donc
7. Temporal:
La conjunció de subordinació quand i la locució conjuntiva de
subordinació pendant que
8. Finalitat:
La preposició pour + infinitiu i la locució preposicional afin de +
infinitiu
9. Condició:
La conjunció de subordinació si + present d'indicatiu + present
La locució preposicional à condition de + infinitiu
10. Connectors parentètics:
De generalització: en général
D'exemplificació: par exemple

fais pas ! Parle-lui ! Prenez-en ! Vas-y !)
5. L'oració passiva:
Reconeixement de la veu passiva: S+V+Complement
agent
6. La mise en relief (enfatització):
Amb un pronom tònic: Moi, j’aime bien l’opéra.
Amb un pronom demostratiu neutre: Vous aimez ça, le
chocolat?
7. L’oració impersonal:
Il fait beau / il pleut
IX. Relacions lògiques
1. Coordinació:
La conjunció copulativa et
2. Disjunció:
Les conjuncions disjuntives ou, ou bien
3. Oposició:
La conjunció mais i la locució adverbial au contraire
4. Comparació:
La locució conjuntiva comme
5. Causa:
Les locucions conjuntives de subordinació parce que i
comme
6. Conseqüència:
L'adverbi alors i la conjunció donc
7. Temporal:
La conjunció de subordinació quand i la locució conjuntiva
de subordinació pendant que
8. Finalitat:
La preposició pour + infinitiu i la locució preposicional afin
de + infinitiu
9. Condició:
La conjunció de subordinació si + present d'indicatiu +
futur/present
La locució preposicional à condition de + infinitiu
10. Connectors parentètics:
De generalització: en général
D'exemplificació: par exemple
De distribució: d'abord, ensuite, finalement
De continuïtat: de plus
De reformulació: c'est-à-dire

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS
El sistema d’escriptura:
- alfabet
- sigles: SMIC, SAMU, HLM, SDF...
- tractaments: M./Mme.
- abreviatures comuns: etc., ex.
- diccionaris
- ordinals: XXe, 2e/2ème, 1er

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS
El sistema d’escriptura:
- alfabet
- sigles: SMIC, SAMU, HLM, SDF...
- tractaments: M./Mme.
- abreviatures comuns: etc., ex.
- diccionaris
- ordinals: XXe, 2e/2ème, 1er

Representació gràfica de fonemes i sons:
Representació gràfica de fonemes i sons:
- caràcters simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles o - caràcters simples vocàlics i consonàntics, caràcters dobles
triples (ai, au, sc, ss, am, an ,en, mm, mn, nn, ph, pp, eau...)
o triples (ai, au, sc, ss, am, an ,en, mm, mn, nn, ph, pp,
eau...)
Majúscules en l’organització textual:

Majúscules en l’organització textual:
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- el nom (propi i de la nacionalitat)

- el nom (propi i de la nacionalitat)

Signes ortogràfics:
- signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe)
- la c trencada (ç)
- l’apòstrof, dièresis
- el guió (numerals: vingt-deux /paraules compostes: remueméninges/entre el verb i el pronom personal est-il venu?)

Signes ortogràfics:
- signes auxiliars: accent gràfic (aigu, grave, circonflexe)
- la c trencada (ç)
- l’apòstrof, dièresis (amb marca de diferenciació fonèticlingüística: mais, maïs
- el guió (numerals: vingt-deux /paraules compostes: remueméninges/entre el verb i el pronom personal est-il
venu?)/davant –ci et -là )

Signes de puntuació
Signes de puntuació
- divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica. - divisió de paraules al final de línia: estructura sil·làbica.
assignació de consonant a la vocal anterior o posterior
assignació de consonant a la vocal anterior o posterior
- l’elisió.

- l’elisió.
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- l’elisió prohibida davant h aspirada (le hollandais) o de - l’elisió prohibida davant h aspirada (le hollandais) o de
semivocals (le yaourt)/si+-a,-e-, -o, -u
semivocals (le yaourt)/si+-a,-e-, -o, -u

Pronunciació i ortografia:
Pronunciació i ortografia:
- le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e) - le secrétair(e) sembl(e) étonné / la secrétair(e) sembl(e)
étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
étonné(e) / les secrétair(es) sembl(ent) étonné(es)
- oposició de vocals nasals i vocals orals: bon, bonne;
- oposició de vocals nasals i vocals orals: bon, bonne; copain, copain, copine; prend, prennent, un, une, italien/italienne
copine; prend, prennent, un, une, italien/italienne
- oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son)
- oposició dels diferents vocals nasals (cent, cinq, son)
- oposició de la “e” (appelons/appelle, le/les, de/des, ce/ces,
- oposició de la “e” (appelons/appelle, le/les, de/des, ce/ces, te/tes, peur/père)
te/tes, peur/père)
- oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu)
- oposicions /i/, /u/, /y/ (lit, loup, lu)
- oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils
- oposició /b/ i /v/ (bon/vont), /z/ i /s/ (ils entendent, ils s’entendent), /ݕ/ i /ݤ/ (bouche/bouge), /j/ i /ݤ/ (voyage)
s’entendent), /ݕ/ i /ݤ/ (bouche/bouge), /j/ i /ݤ/ (voyage)
- pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix, œuf/
- pronunciació o no de consonants finals (aimer, dix, œuf/ œufs, œufs, os/os...)
os/os...)
- liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic
- liaison obligatòria, encadenament vocàlic i consonàntic
- pronunciació i ortografia de paraules estrangeres d’ús
- pronunciació i ortografia de paraules estrangeres d’ús
freqüent (foot, stress, week-end...)
freqüent (foot, stress, week-end...)
- signe gràfic amb valor variable w
- signe gràfic amb valor variable w
- grafia œ.
- grafia œ.
- diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent (plus,
- diferenciació semàntica en vocabulari d’ús freqüent (plus, fils) fils)
- casos vocàlics particulars: femme, eu

- casos vocàlics particulars: femme, eu

- homòfons:
ces/ses/c’est ; quel(s)/quelle(s) ; il/ils ; ais/ait/aient

- homòfons:
ces/ses/c’est ; quel(s)/quelle(s) ; il/ils ; ais/ait/aient

166

KWWSERLEFDLEHV¬¬¬¬'/30,661

1~P

GHPDLJGH

)DVFLFOH6HF,3jJ


Francès– Bàsic A2

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS
PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS

COMPRENSIÓ DE TEXTOS

Sons i fonemes vocàlics:

Sons i fonemes vocàlics:

Orals:
- oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche / rue, tu,
mur)
- oposició [e] / [ԥ] / [( ]ܭété, parler, nez / je, ce, leçon / père, être,
sel, faire, neige).
- oposició [o] / [( ]ܧmoto, faux, beau / homme, comme, port,
album)

Orals:
- oposició [i] / [u] / [y] (lit, riz, type / nous, pour, bouche / rue,
tu, mur)
- oposició [e] / [ԥ] / [( ]ܭété, parler, nez / je, ce, leçon / père,
être, sel, faire, neige).
- oposició [o] / [( ]ܧmoto, faux, beau / homme, comme, port,
album)

Nasals:
- discriminació [a] / []ܭѺ (à, femme, couramment / un, faim, matin,
bien)
- discriminació [ ]ܭ/ []ܭѺ (père, faire, neige / pain, faim, rien)
- discriminació [a] / [ܤѺ] (à, femme, couramment / en, enfant,
courant)
- discriminació []ܭѺ / [ܤѺ] (matin, pain, rien, loin / blanc,
champagne, vent, temps)
- discriminació [ܧѺ] / [ܤѺ] (bon, oncle, ton / blanc, enfant, temps)

Nasals:
- discriminació [a] / []ܭѺ (à, femme, couramment / un, faim,
matin, bien)
- discriminació [ ]ܭ/ []ܭѺ (père, faire, neige / pain, faim, rien)
- discriminació [a] / [ܤѺ] (à, femme, couramment / en, enfant,
courant)
- discriminació []ܭѺ / [ܤѺ] (matin, pain, rien, loin / blanc,
champagne, vent, temps)
- discriminació [ܧѺ] / [ܤѺ] (bon, oncle, ton / blanc, enfant,
temps)

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

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

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

- la caiguda o no de la vocal no accentuada [ԥ] al final d'una - la caiguda o no de la vocal no accentuada [ԥ] al final d'una
paraula (amie, étudiante, ils arrivent, je me lève, on ne part pas, paraula (amie, étudiante, ils arrivent, je me lève, on ne part
il vient de partir)
pas, il vient de partir)
- oposicions entre el present, l'imperfet i el pretèrit perfet - oposicions entre el present, l'imperfet i el pretèrit perfet
d'indicatiu (je parle / je parlais / j’ai parlé)
d'indicatiu (je parle / je parlais / j’ai parlé)
Sons i fonemes consonàntics:
Discriminació entre orals i nasals i discriminació entre sords i
sonors:
- oposició [b] / [v] (bas / va)
- oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation / désert,
poison, zoo)
- oposició [ ]ݕ/ [( ]ݤchèque, shampoing, schéma / manger, soja,
mangeons)
- consonants finals i la seva pronunciació (parler, grand, petit,
héros, heureux, appartement, nez / dormir, pouvoir, pour, avec,
hôtel, neuf)
- els cas de plus (je ne mange plus de viande; il est plus petit / il
a plus d'amis; il est plus intéressant; j'en voudrais trois de plus)

Sons i fonemes consonàntics:
Discriminació entre orals i nasals i discriminació entre sords i
sonors:
- oposició [b] / [v] (bas / va)
- oposició [s] / [z] (dessert, poisson, français, nation / désert,
poison, zoo)
- oposició [ ]ݕ/ [( ]ݤchèque, shampoing, schéma / manger,
soja, mangeons)
- consonants finals i la seva pronunciació (parler, grand,
petit, héros, heureux, appartement, nez / dormir, pouvoir,
pour, avec, hôtel, neuf)
- els cas de plus (je ne mange plus de viande; il est plus petit
/ il a plus d'amis; il est plus intéressant; j'en voudrais trois de
plus)

Processos fonològics:
Processos fonològics:
La liaison:
- la liaison obligatòria: preposició + sintagma nominal (dans une La liaison:
maison); pronom + verb (nous avons); determinant + nom (un - la liaison obligatòria: preposició + sintagma nominal (dans
euro, mes amis)
une maison); pronom + verb (nous avons); determinant +
nom (un euro, mes amis)
- la liaison facultativa: entre els auxiliars être i avoir i el participi
passat que segueix (je suis allé, nous avons aimé)
- la liaison facultativa: entre els auxiliars être i avoir i el
participi passat que segueix (je suis allé, nous avons aimé)
- la liaison prohibida: després de ils, elles, on en una - la liaison prohibida: després de ils, elles, on en una
interrogació tipus inversió (vont-elles arriver ?); després de la interrogació tipus inversió (vont-elles arriver ?); després de
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conjunció et (un garçon et une fille)

la conjunció et (un garçon et une fille)

- pronunciació de -s i -x com [z] (vous arrivez, six heures); de -d - pronunciació de -s i -x com [z] (vous arrivez, six heures);
com [t] (un grand homme); i de -f com [v] (neuf heures)
de -d com [t] (un grand homme); i de -f com [v] (neuf heures)
L'elisió obligatòria:
L'elisió obligatòria:
- monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
- monosil·làbics (le, la, de, ne, si).
- casos particulars (au/à l', du/ de l')
- casos particulars (au/à l', du/ de l')
- modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet, ma/mon, - modificadors amb canvis davant una vocal (ce/cet,
beau/bel…)
ma/mon, beau/bel…)
El ritme i la síl·laba accentuada:
- l'encadenament vocàlic i consonàntic (la continuïtat)
- la prosòdia sil·làbica

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

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

La frase i l'entonació:
La frase i l'entonació:
- les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa, - les tres entonacions de la frase: declarativa, interrogativa,
exclamativa i/o imperativa
exclamativa i/o imperativa
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