
 

 

Elemental 1 

 

OBJECTIU GENERAL DEL CURS 

 

Entendre textos orals i mantenir converses formals de la vida professional o d'interès específic 

propi, en varietat estàndard i en diversos graus de formalitat, i comprendre el contingut més 

essencial d'informacions de caire general emeses pels mitjans de comunicació. L’aprenent 

també podrà escriure textos usuals de l'entorn quotidià en llengua estàndard. 

 

DESTINATARIS 

 

Persones amb coneixements bàsics de català que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, 

escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el 

curs, puguin ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti 

a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què 

ho faria amb la llengua materna. 

 

CONTINGUTS 

 

Expressió oral 
 

 Participar en converses sobre la vida quotidiana, donar-ne explicacions i expressar-ne la 
seva opinió.   

 Sol·licitar serveis habituals de l’àmbit privat i públic.  

 Sol·licitar els serveis d’ajut a la carretera.  

 Demanar informació per fer un viatge a través d’una agència. Fer reserves.  

 Demanar una assistència urgent en cas d’accident o malaltia.  

 Sol·licitar l’alta o la baixa d’un servei de subministrament.  

 Intercanviar informació sobre fets, llocs, esdeveniments i experiències.  

 Comparar fets presents amb fets passats.  

 Intercanviar informació sobre perspectives de feina.  

 Donar explicacions o excuses en cas d’infracció.  

 Explicar a algú el que li ha dit una tercera persona.  

 Respondre anuncis de demanda o oferta de feina.  

 Fer una predicció.  

 Expressar sentiments i estats d’ànim. Expressar un desig.  

 Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació.  
 



Expressió escrita 
 

 Escriure textos senzills o missatges breus com postals i felicitacions.  

 Omplir instàncies adreçades a l’Administració. Redactar missatges breus en xarxes 
telemàtiques.  

  
Gramàtica i lèxic 
 

 Sufixos de derivació. 

 Pronoms: adverbials, d’atribut. 

 Combinacions de pronoms febles: indefinits, quantitatius, partitius i de comparació. 

 Adjectius: descripció física i de caràcter. Flexió de gènere i nombre. 

 Adjectius superlatius, intensius i comparatius. 

 Verbs: mode indicatiu (present, passats, futur); mode subjuntiu (present i pretèrit 
imperfet) i mode condicional.  

 Verbs copulatius.  

 Ús del subjuntiu en frases imperatives negatives. 

 Perífrasis verbals. 

 Adverbis i preposicions.  
 
 
Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada. 
 

 

MODALITAT 

 

Presencial i en línia. 

 

DURADA 

 

45 hores 

 

AVALUACIÓ 

 

L’avaluació és continuada a partir del seguiment de les tasques del curs. 

 

CERTIFICACIÓ 

 

Assoliment i assistència. 

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català. 


