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CURS DE LLENGUA CATALANA DE NIVELL B1 
(MECR) PER A PROFESSORAT UNIVERSITARI  

 
— Professor: Jordi Amengual. 
— Durada i horari: El Curs de llengua catalana de nivell elemental (B1) 
serà de caràcter semipresencial i tindrà una durada aproximada de 120 
hores (60 hores de classe i 60 de treball autònom). Les classes tindran lloc 
un pic per setmana i duraran dues hores. 
— Dates: Pendents de determinar. 
— Lloc:Pendent de determinar. 
— Tutories: Tots els dies, per correu electrònic o per telèfon, excepte en 
horaris de classe. 
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1. EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ESCRITA I ORAL 
 

1. OBJECTIUS  
 
— Expressió escrita. Quant a l’expressió escrita, l’aprenent ha de poder 
escriure textos usuals quotidians en llengua estàndard: textos epistolars 
senzills (postals, felicitacions); missatges breus; reproduir impresos i 
documents administratius habituals; tenir coneixements bàsics del sistema 
ortogràfic, morfològic i sintàctic.  
— Comprensió escrita. L’aprenent ha de poder entendre globalment i en 
detall textos escrits sobre temes d’interès específic escrits en llengua 
estàndard o en la varietat dialectal; comprendre textos com: 
correspondència de caràcter formal, programacions d’espectacles, guies 
turístiques d’hotel, de ciutat; comprendre globalment i en detall textos del 
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seu interès específic: activitat laboral, comunicats de caràcter oficial o 
públic; comprendre el sentit global de textos literaris senzills, reportatges 
de divulgació cultural, reportatges de divulgació cultural. 
— Expressió oral. L’aprenent ha de poder mantenir converses formals 
sobre qualsevol tema d’interès específic o propi i produir textos en 
llengua estàndard sobre temes d’interès general; parlar cara a cara o per 
telèfon sobre temes de la vida quotidiana o del seu interès específic; 
Sol!licitar serveis habituals de l’àmbit privat o públic; intercanviar 
informacions sobre fets, llocs, esdeveniments i experiències; llegir en veu 
alta textos en prosa i textos dialogats. 
— Comprensió oral. L’aprenent ha de poder entendre textos orals i 
converses formals de la vida professional o d’interès específic propi, 
emesos en la llengua estàndard o en diversos graus de formalitat; 
informacions concretes i descripcions detallades i precises de persones i 
objectes; entendre globalment i en detall textos informatius o publicitaris 
emesos per ràdio o televisió; informació general de textos orals sobre 
temes amb l’especificitat adequada a cada aprenent; textos dialogats o no 
dialogats de pel!lícules o obres de teatre senzilles. 
 
 1.1 CONTINGUTS 
 
1.1.1. Expressió i comprensió escrita i oral i morfosintaxi 
 
— Escriure una carta per convidar algú. 
— Fórmules de salutació i introducció en una carta. 
— Estructures per convidar. 
— Estructures per acceptar o rebutjar. 
— Per demanar com s'escriu una paraula. 
— Per demanar si està ben expressat. 
— Estructures per proposar activitats. 
— Estructures per acceptar, rebutjar i descriure alternatives. 
— Com explicar on s'allotjaran i on menjaran els hostes. 
— Agrair un oferiment. 
— Recalcar una proposta d'oferiment. 
— Acceptar una proposta en ferm o rebutjar-la. 
— Fer una conclusió i acomiadar-se. 
— Demanar resposta. 
— Estructures per demanar aclariments sobre un text llegit en veu alta. 
— Estructures per fer valoracions. 
— Estructures per valorar les condicions laborals. 
— Per valorar conformitat o disconformitat. 
— Per fer propostes o suggeriments de millora. 
— Estructures per exposar mancances a la feina. 
— Per exposar possibles solucions a les males condicions laborals. 
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— Estructures per exposar un desig o una opinió sobre una activitat 
alternativa en temps de vacances. 
— Com fer una proposta. 
— Demanar com o on trobar un indret, un país. 
— Explicar les característiques d'un indret o un país. 
— Com obtenir informació sobre allò que es necessita per anar a un 
indret o un país determinats. 
— Com opinar sobre televisió. 
— Expressar els gustos particulars. 
— Expressar una opinió i matisar-la. 
— Explicar què és allò que hom pensa que sobra o falta en un programa 
televisiu.. 
— Proposar, aconsellar o suggerir millores. 
— Com explicar i fer preguntes sobre un accident que acaba de succeir. 
— Expressar un fet com a segur, possible, probable o improbable. 
— Expressar que es recorda o no es recorda alguna cosa. 
— Expressar un fet com a  prohibit. 
— Retreure mals hàbits en la conducció. 
— Estructures per queixar-se. 
— Estructures per discutir, queixar-se i trobar una solució. 
— Com explicar accions simultànies o anteriors a l'acció principal. 
— Com prohibir, advertir o donar consells. 
— Com expressar malestar o dolor. 
— Explicar els actes d'una festa popular. 
— Fer suposicions sobre altres actes. 
— Estructures per encarregar una consulta. 
— Estructures per repassar quins són els actes previstos. 
— Estructures per fer suposicions sobre el cost d'actes o activitats 
festius. 
— Com donar alternatives a actes massa cars. 
— Per convèncer la gent que un és el candidat idoni a ocupar un 
càrrec. 
— Parlar sobre un mateix. 
— Estructures per expressar estats d'ànim negatius. 
— Estructures per expressar desig o impaciència perquè es faci alguna 
actuació. 
— Advertir o avisar. 
— Com iniciar i acabar una conversa. 
— Anunciar un esdeveniment durant la celebració d’una festa. 
— Estructures per mostrar horror o ambició. 
— Per situar amb precisió. 
— Estructures per expressar sensacions motivades per la imatge externa 
d'altres persones. 
— Expressar sensacions motivades per altres persones. 
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— Expressar sospites basades en el caràcter. 
— Redactar normes de prevenció o d'actuació per a la seguretat laboral. 
— Expressions per emfasitzar els diferents punts de la normativa de 
seguretat laboral. 
— Com expressar obligació de forma impersonal. 
— Expressions per fer advertiments. 
— Com valorar la claredat de les preguntes que es fan en una enquesta. 
— Aturar algú pel carrer per enquestar-lo.  
— Expressions per acceptar o denegar de participar en l'enquesta. 
— Per agrair la col·laboració d'algú. 
— Com expressar els resultats de l'anàlisi de les respostes. 
— Deduir explicacions de les respostes obtingudes. 
— Per explicar i cercar solucions a un abús comercial. 
— Expressions per manifestar el punt de vista personal sobre la mala 
experiència d'abús personal soferta. 
— Com donar la raó. 
— Fer retrets. 
— Manifestar com us sentiu en un full de reclamació. 
— Demanar compensacions. 
— Argumentar la reclamació. 
— Expressions per ajudar els demés. 
— Expressar ideologies o creences personals o polítiques. 
— Expressar necessitats socials. 
— Expressar probabilitat. 
— Expressar certesa. 
— Expressar pessimisme. 
— Estructures per conscienciar la gent. 
— Estructures per expressar optimisme. 
— Expressions que s’utilitzen a l’escola. 
— Estructures per gaudir activitats relacionades amb el temps de lleure. 
— Estructures relacionades amb l’activitat esportiva. 
— Estructures relacionades amb les activitats extraescolars. 
— Estructures per escriure una carta d’opinió. 
— Estructures per parlar en un bloc d’Internet. 
— Expressions per transmetre projectes i perspectives de futur. 
— Estructures per explicar negocis que volem engegar en un futur. 
— Estructures per negociar la cessió d’un local. 
— Com aconseguir clientela. 
— Convidar la gent a visitar la nostra terra. 
— Esbrinar què és allò que atraurà els turistes. 
— Enllestir una guia turística per oferir als visitants que puguin venir. 
— Aprenem a relacionar-nos amb l’Administració. 
— Sol!licitar informació a l’Administració. 
— Aprendre a resoldre diferents tràmits administratius. 
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— Explicarem quins són els nostres gustos literaris. 
— Parlarem sobre literatura. 
 
1.1.2 Verbs i temps verbals  
 
— Ús del futur i del condicional. 
— Ús del present i de l’imperfet de subjuntiu. 
— La perífrasi d’obligació amb el verb haver. 
— La perífrasi d’obligació amb el verb caldre. 
— L’ús dels verbs ser, haver-hi, estar i estar-se. (1 i 2) 
— L’ús dels verbs anar i venir. 
— L’ús dels verbs portar i emportar-se. 
— Ús dels verbs semblar i assemblar-se. (1 i 2) 
— Ús dels verbs sentir/escoltar i veure/mirar. 
— L’imperatiu dels verbs regulars. 
— L’imperatiu dels verbs anar i estar. 
— El gerundi. 
— Les perífrasis de probabilitat. 
— Alguns verbs irregulars en -ir. 
— La perífrasi d’obligació. 
— Ús dels verbs tenir i portar. 
— La perífrasi d’obligació en oracions impersonals. 
— L’imperatiu dels verbs regulars. 
— L’imperatiu d’alguns verbs irregulars. 
— L’ús del present i de l’imperfet de subjuntiu. 
— Els temps verbals en les oracions condicionals. 
— Ús del perfet, passat i present d’indicatiu. 
— Futur, condicional, present i imperfet de subjuntiu. 
— Les perífrasis d’obligació. 
— La perífrasi de probabilitat. 
— Ús dels verbs ser, haver-hi i estar. 
— L’imperatiu dels verbs irregulars. 
— L’imperatiu dels verbs anar i fer. 
 
1.1.3 Gramàtica 
 
— Els pronoms de complement directe i indirecte. 
— El gènere i el nombre. 
— Les conjuncions de causa. 
— Les preposicions de temps. 
— Els complements preposicionals. 
— Els quantitatius. 
— Els indefinits. 
— Els adverbis en -ment. 
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— Algunes preposicions i conjuncions. 
— Els pronoms de complement preposicional. 
— La combinació de pronoms. 
— Els adverbis de lloc. 
— L’ús de bé/malament, ben/mal, bo/dolent i bon/mal 
— Les comparacions. 
— Els consells en oracions negatives. 
— La perífrasi de probabilitat. 
— Les expressions de temps. 
— Els exclamatius. 
— Expressions d’aprovació o desgrat. 
— Els interrogatius. 
— L’ús de potser/pot ser. 
— Les preposicions per expressar alternativa. 
— La referència a una acció passada en el futur. 
— Els pronoms de lloc. 
— Els pronoms de complement preposicional. 
— Les formes del pronom de complement directe. 
— Els pronoms relatius el que i cosa que/la qual cosa. 
— El gènere i el nombre. 
— Els pronoms atributius ho i en. 
— Els pronoms relatius on i que. 
— Els pronoms personals de complement directe i de complement 
indirecte. 
— Els adverbis en -ment. 
— Les perífrasis d’obligació en oracions impersonals. 
— Les instruccions en oracions negatives. 
— Els numerals. 
— Els quantitatius. 
— Els indefinits. 
— Algunes preposicions i conjuncions. 
— Combinació de pronoms febles de complement indirecte i de 
complement directe. 
— Els adverbis. 
 
1.1.4 El lèxic 
 
— Els atractius de la ciutat. 
— Les vacances. 
— El clima. 
— Els preparatius de les vacances. 
— Els riscos laborals. 
— Els equips de protecció. 
— La televisió. 
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— Els esports. 
— Els derivats. 
— La xarxa viària. 
— La seguretat viària. 
— El cos humà. 
— Malalties i afeccions. 
— Proves i cures mèdiques. 
— Paraulotes i insults. 
— La festa. 
— La comunitat de propietaris. 
— Els derivats. 
— Frases fetes. 
— Maneres de ser. 
— Descripció de les persones. 
— Les emergències. 
— L’estadística. 
— Les reclamacions. 
— Els estats d’ànim.  
 
2. LA PRONÚNCIA 
 
 2.1 OBJECTIUS 
 
— L’aprenent ha de pronunciar correctament les vocals tòniques i àtones, 
la ny i la ll, la essa sorda i la essa sonora, i b/p, d/t i g/c en posició final.  
  
 2.2 CONTINGUTS 
 
— La pronúncia de les vocals àtones. 
— La pronúncia de les vocals tòniques. 
— La pronúncia de b/p, d/t i g/c en posició final. 
— Els emmudiments. 
— La pronúncia de la ny i la ll. 
— La pronúncia de la essa sorda i de la essa sonora. 
 
3. METODOLOGIA 
 
— En primer lloc, i a manera de petita avaluació inicial, el professor 
demanarà als alumnes que parlin i expliquin quin és el coneixement que 
tenen del tema que es tractarà en cada una de les unitats. 
— En segon lloc, el professor explicarà, per a la seva comprensió, el 
contingut de la unitat. 
— En tercer lloc, es farà tot un seguit d’activitats (que podran ser orals, 
escrites, en grup, individual, creatives, etc.) per treballar l’assimilació 
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correcta dels continguts tant orals com escrits de la unitat. Paral!lelament, 
es treballaran a casa tot un seguit d’activitats relacionades amb els 
continguts de les sessions presencials. 
— En quart lloc, conclusió. Professor i alumnes repassaran tots els 
continguts que s’hagin vist en la unitat i concretaran quins són els seus 
usos.  
 
4. AVALUACIÓ 
 
— Avaluació contínua. Al final de cada lliçó farem una prova en que 
reflexionarem sobre l’assimilació dels continguts que ha fet l’alumnat i 
exposarem, per solucionar-los, els dubtes que hagin sorgit. 
— Avaluació intermèdia. El mes de febrer de 2011 realitzarem una prova 
que ens ajudarà a determinar quins són els aspectes que s’han assimilat 
millor i quins són els que cal corregir. 
— Avaluació final. Acabat el curs, farem una prova per comprovar el 
grau definitiu de l’assimilació dels continguts. 
 
5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
 
— Abelló Vilella, X., Rodríguez Rubio, J. (2007). Llengua catalana. 
Nivell elemental 1. Barcelona, Ed. Barcanova. ISBN: 978-84-489-1877-4. 
— Abelló Vilella, X., Rodríguez Rubio, J. (2007). Llengua catalana. 
Nivell elemental 2. Barcelona, Ed. Barcanova. ISBN: 978-84-2083-8. 
— Abelló Vilella, X., Rodríguez Rubio, J. (2007). Llengua catalana. 
Nivell elemental 3. Barcelona, Ed. Barcanova. ISBN: 978-84-489-2356-3. 
 
- Programes d’autoaprenentage a internet: 
 ! PARLA - www.parla.cat. 
 ! PELC - http://pelc.caib.es/recursos/index.html 
 
- Eines a internet: 

!Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans – http://dlc.iec.cat/ 
!Diccionari del grup Enciclopèdia Catalana - www.enciclopedia.cat 
!Diccionari català-valencià-balear - http://dcvb.iecat.net/ 

 !Servei de consultes terminològiques, TERMCAT - 
 www.termcat.cat 
 
 
 
 


