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Lèxic 

 Abecedari 

 Nacionalitats i països 

 Formes per saludar i acomiadar-se 

 Formes per expressar cortesia o agraïment 

 Formes pròpies de la conversa telefònica 

 Formes per presentar algú 

 Relacions familiars  

 Adjectius qualificatius per expressar característiques físiques i de caràcter 

 Serveis, monuments, mobiliari urbà, establiments i edificis (parts de l’edifici)  

 Mitjans de transport 

 Tipus i parts del carrer: avinguda, via, plaça... 

 àpats 

 Aliments i begudes: els pesos, les mesures, les peces, els envasos, les qualitats i els 

colors. 

 Les hores 

 Estructura per comparar per expressar igualtat i per comparar per expressar 

desigualtat 

 

 

Gramàtica 

 Pronoms personals tònics: jo, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells, elles 

 Article definit: el, la, l’, els, les 

 Article indefinit: un, una, uns, unes 

 Gènere: formació de masculins i femenins regulars 

 Nombre: formació de masculins i femenins regulars 

 Adjectius interrogatius: com, quant/quanta/quants/quantes, qui, on, 

quin/quina/quins/quines, d’on, què 

 Adjectius demostratius: aquest, aquesta, aquests, aquestes – aquell, aquella, aquells, 

aquelles 



 Adjectius numerals cardinals: 0-100 

 Adjectius numerals ordinals: 1r-10è 

 Adjectius possessius: el meu, la meva, els meus, les meves, el teu, la teva... 

 Present d’indicatiu dels verbs: ser, dir-se, viure i tenir 

 Present d’indicatiu dels verbs: ser-hi/haver-hi 

 Present d’indicatiu dels verbs: estar/saber 

 Present d’indicatiu dels verbs: voler/poder 

 Present d’indicatiu dels verbs: beure/prendre 

 Present d’indicatiu dels verbs regulars de la primera, segona i tercera conjugació 

 Present d’indicatiu dels verbs incoatius de la tercera conjugació 

 Adjectius direccionals 

 Imperatiu dels verbs: anar, haver-hi, girar / agafar / tirar (i altres verbs per donar 

indicacions) 

 Preposicions per, a, de i contracció amb l’article el/els: pel/pels, al/als, del/dels 

 Perífrasi verbal de freqüència: acostumar a + infinitiu 

 Perífrasi verbal: estar + gerundi 

 Locucions adverbials de temps: al matí, al migdia, a la tarda... 

 Expressions temporals de freqüència: de vegades, mai, sovint... 

 Locucions prepositives: després de, abans de 

 Adverbis i locucions adverbials de temps: tard, d’hora, havent sopat, el cap de 

setmana...  

 Adverbis i locucions adverbials de lloc: aquí, allà, lluny, a prop... 

 Demostratius neutres: això, allò 

 Pronom feble: ho 

 Pronoms febles: el, la els, les 

 Pronom feble: en 

 Adverbis de quantitat: molt, poc, gens, bastant, força 

 

 

 

 

 

 


