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Continguts generals

















Demanar i donar informació i consells sobre l’estat físic
Parlar de l’estat d’ànim
Parlar d’experiències viscudes: passat llunyà i passat recent
Proposar alguna cosa
Expressar una opinió general
Fer suposicions sobre fets que es consideren probables
Indicar obligacions
Aconsellar
Fer comparacions
Parlar de plans de futur
Parlar d’esdeveniments futurs que depenen d’una condició
Comparar activitats quotidianes del passat amb les del present
Recordar i explicar fets passats
Demanar informació del passat
Entendre i valorar els anuncis de feina
Redactar i interpretar un currículum

Lèxic


Parts del cos



Símptomes i malalties
o estar constipat, tenir febre, tenir fred, (no) tenir gana, tenir la grip; patir
insomni, tenir mal de cap, estar marejat, estar refredat, tenir tos...
o adjectius: estar blanc/blanca, bo/bona, constipat/ada, engripat/ada,
malalt/a...



Estris, material i medicaments per fer cures o per guarir malalties



Accidents: caure, cremar-se, donar-se un cop, fer-se mal, tallar-se, trencar-se...



Estats d’ànim
o els ànims / el desànim, el cansament, la depressió, la mandra, els nervis,
la preocupació, la tristesa, la tranquil·litat...
o adjectius: animat/ada, cansat/ada, deprimit/ida, mandrós/osa...



Mesos de l’any



Llocs i activitats d’oci: la platja, la muntanya, nedar, passejar...



Allotjaments i llocs d’interès turístic: hotel, alberg, càmping, catedral, castell,
museu...



Temps: la boira, el bon temps, la calor, el fred, el mal temps, la neu, la pluja, el
sol...

Gramàtica


Pronoms de complement indirecte: em, et, li, ens, us, els



Adverbis de manera: bé-malament / ben-mal



Verbs: estar, fer, tenir, trobar-se



Verbs: constipar-se, marejar-se, refredar-se, suar, vomitar



Perífrasi verbal d’obligació: haver de + infinitiu / caldre + infinitiu



Perífrasi verbal de possibilitat: poder + infinitiu



Perífrasis per expressar reiteració: acostumar a + infinitiu / soler + infinitiu



Pronoms febles reflexius: em sembla, et sembla...



Conjunció causal: perquè



Pronom feble indeterminat d’atribut: ho



Expressions exclamatives: que bé, quina sort, quin greu, quina llàstima...



Verbs: animar-se/desanimar-se, cansar-se, deprimir-se, enfadar-se, entristir-se,
preocupar-se, tranquil·litzar-se...



Passat perifràstic d’indicatiu (accions puntuals): vaig anar, vas anar, va anar...



Imperfet d’indicatiu (per parlar de fets habituals): cantava, dormia, sortia...



Estructures per expressar el temps en passat perifràstic d’indicatiu:
o període de temps (any, mes, setmana, dia, estació) + passat/passada
o fa + quantitat + període de temps (any, mes, setmana, dia, estació)



Estructures per preguntar el moment en què es va fer una cosa:
o quan + verb en passat perifràstic?
o quin/quina/quins/quines + període de temps + verb?
o quant/quants/quantes + període de temps + fa que + verb?



Perfet d’indicatiu: he anat, has anat, ha anat...



Adverbis de temps: mai, sempre



Estructures per proposar alguna cosa:
o Per què no + verb en present d’indicatiu?
o Condicional + verb en infinitiu




















Estructura per expressar una opinió general: diuen + que + frase
Estructures per fer suposicions sobre fets que es consideren probables: deu /
deuen + verb en infinitiu
Condicional del verb haver: hauria, hauries...
Estructures comparatives per expressar igualtat:
o X + verb ser + tan + adjectiu + com + Y
o X + verb ser + igual + que + Y
Estructures comparatives per expressar superioritat o inferioritat
o X + verb ser + més / menys + adjectiu + que + Y
o X + verb ser + millor / pitjor + que + Y
o X + no + verb ser + tan + adjectiu + com + Y
Verbs: ser semblant i assemblar-se
Futur dels verbs regulars i irregulars
Expressions temporals: abans-d’ahir, ahir, avui, demà, demà passat, la setmana
que ve...
Estructura per parlar d’un fet futur segur: pensar + infinitiu
Estructures condicionals per parlar de fets futurs que passen sempre:
o si (no) + pres. ind. + (no) pres. ind.
o quan (no) + pres. ind. + (no) pres. ind.
Estructures condicionals per parlar de fets futurs puntuals:
o si (no) + pres. ind. + (no) futur
Verb: recordar-se (de) ≠ oblidar
Repàs dels interrogatius: on, qui, quan, quant/a/s/es, com, quin/a/s/es...
Quantitatius: massa, molt/a/s/es, força, bastant/a/s/es, poc/a/s/ques, gaires,
cap i gens
Noms comptables i noms incomptables

