
ÍNDEX DE CONTINGUTS DE L’ELEMENTAL 1 TUTORITZAT AMB EL PARLA.CAT 

SERVEI LINGÜÍSTIC DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

 

Continguts generals 

 Preguntar i explicar com anar a un lloc  

 Facturar l’equipatge  

 Demanar i donar informació sobre les condicions de treball 

 Sol·licitar un servei de manteniment de la llar 

 Descriure un habitatge; preguntar i dir on són els objectes d’un habitatge 

 Descriure el tipus de viatge que t’agradaria fer  

 Entendre i donar consells per viatjar  

 Entendre anuncis, fullets i guies de viatge  

 Demanar i donar informació per reservar un viatge 

 Demanar i dir com és el trànsit circulatori de la teva ciutat 

 Entendre explicacions de la policia en cas d'infraccions  

 Sol·licitar el servei d'ajuda en carretera  

 Demanar i donar explicacions o excuses 

 Donar informació i fer valoracions sobre aspectes relacionats amb el medi 

ambient  

 Demanar i donar informació sobre l’activitat quotidiana d’algú 

 Caracteritzar el perfil físic d’algú i intercanviar informació sobre hàbits  

 Donar consells i instruccions per mantenir i millorar la salut 

 

Lèxic 

 Mitjans de transport 

o avió i aeroport: l’arribada (f.), el bitllet, la cabina, el carretó 

d’equipatge, l’equipatge (m.) , la maleta, la porta d’embarcament, la 

sala d’espera, la sortida, la targeta d’embarcament, el taulell de 

facturació, el tauler de vols, la terminal, l’auxiliar de vol (m. i f.), 

l’hostessa (f.) , el passatger/la passatgera, el pilot/la pilot... 

o tren i estació: l’andana (f.) , el vagó, la via... 

o vaixell i port: la coberta, el moll, el capità, el salvavides... 

o cotxe: l'accident (m.), l'autopista (f.), l'avaria (f.), el camió, el carrer, 

la carretera, el cotxe, la furgoneta, la moto, la roda, el vianant, la 

vorera... 

o adjectius: agradable, avorrit/ida, bo/bona, cansat/ada, difícil, 

dolent/a, dur/a, estressant, fàcil, mal/a 

 



 Parts i mobiliari d’una casa 

o la cortina, l’endoll (m.), la façana, la instal·lació elèctrica, la llar de 

foc, el pany, el parquet...  

o estris de cuina: el bol, el cobert, la cullera, les estovalles, la forquilla, 

el ganivet, el got, l’olla (f.) , la paella, el plat, la tassa, el tovalló...  

o elements de la casa: l’armari (m.), el calaix, la dutxa, el forn, 

l’habitació (f.), el llençol, el llum, la nevera... 

 

 Viatges 

o l’allotjament (m.), el clima, la gastronomia, el paisatge, la platja, el 

safari, el senderisme... 

o animals: el cocodril, l’elefant (m.), la girafa, el lleó... 

o llocs d’interès turístic i natural: la cascada, el desert, el llac, la 

muntanya...  

 

 Medi ambient 

o el bosc, el cartró, el consum, la contaminació, les deixalles, la 

deixalleria, la desforestació, l’energia (f.), la matèria orgànica...  

o adjectius: eòlic/a, irresponsable, natural, renovable, responsable...  

 

 Esport  

o el barnús, el casc, el casquet, l’exercici (m.), el pes, les vambes; les 

xancletes, el xandall...  

o parts del cos: l’avantbraç (m.), el canell, la cintura, el colze, el tronc, 

el turmell...  

 

Gramàtica 

 Repàs dels numerals cardinals 

 Repàs numerals ordinals 

 Repàs interrogatius: quant/a/s/es, com, quin/a/s/es... 

 Estructures per demanar i dir la distància d’un lloc a un altre: 

o Verb haver-hi: De Tarragona a Barcelona hi ha uns 100 quilòmetres 

o Verb ser: Tarragona és a 100 quilòmetres de Barcelona 

 Estructura per expressar opinió: el que més m’agrada / el que menys 

m’agrada, a mi em sembla que, crec que, el que passa és que... 

 Estructures per expressar desitjos: 

o Verb de desig en present d’indicatiu + desig / objectiu en present de 

subjuntiu: Vull que hi anem en tren 

o Verb de desig en condicional + desig / objectiu en imperfet de 

subjuntiu: Voldria que hi anéssim en tren 



 Estructura per donar consells: haver de en condicional: hauries de... 

 Estructures per indicar prohibicions:  

o estar + adjectiu: està prohibit fumar en aquest edifici 

o no + poder + infinitiu: no es pot fumar en aquest edifici 

 Oracions subordinades adverbials condicionals per fer recomanacions o 

donar instruccions 

 Repàs de les estructures de comparació 

 Verbs: durar, facturar, aterrar, embarcar, enlairar-se 

 Verb caldre (diferència entre caldre + infinitiu i cal que + present de 

subjuntiu) 

 Verbs: canviar, col·locar, endreçar, escombrar, fregar, instal·lar, netejar, 

passar l’aspiradora, penjar, pintar... 

 Verbs: beneficiar, consumir, contaminar, embrutar, esgotar, estalviar, fer 

malbé, fer servir, malgastar, perjudicar, reciclar, respectar, utilitzar...  

 Verbs per parlar de canvis físics: tornar-se, aprimar-se, engreixar-se... 

 Imperatiu 

 Present de subjuntiu (per expressar desitjos o objectius; depèn d’un verb en 

indicatiu): Vull que vinguin, cal que li truquis... 

 Imperfet de subjuntiu dels verbs regulars i d’alguns verbs irregulars (ser, fer, 

tenir i haver-hi) 

 Repàs del perfet d’indicatiu 

 Repàs de l’imperfet d’indicatiu 

 Infinitiu com a subjecte 

 Pronom feble en per substituir el CD indeterminat 

 Pronoms de CD determinat  

 Pronoms febles de 3a persona + hi (circumstancial) 

 Pronom indefinit res 

 Adjectius: bo/bon-mal/dolent 

 Repàs adverbis: (a) prop - lluny, aquí-allà 

 Adverbis de quantitat: almenys, quasi/gairebé, només 

 Adverbis: potser, segurament 

 Locucions adverbials de temps: per començar, després, a més a més, al 

final, en resum 

 Repàs adverbis i locucions adverbials temporals per expressar freqüència: 

sempre, gairebé sempre, sovint, amb prou feines, com a màxim/mínim, més 

o menys... 

 Adverbis de moviment: endavant/endarrere, amunt/avall 

 Preposicions: des de - fins a / de - a 

 Preposició amb / en + mitjans de transport 



 Locucions preposicionals de lloc: a dins de / a fora de, a la dreta de / a 

l’esquerra de, a sobre de / a sota de, al fons de...  

 Preposicions per i per a + l’article definit 

 Preposició amb 

 Contracció de les preposicions a, de i per + article definit  

 Locució en lloc de 

 Conjuncions: o, o bé i ni 

 Conjunció doncs 

 Conjunció temporal mentre 

 Usos dels verbs ser i estar 

 Per què / Perquè 

 Determinants i pronoms indefinits: cap, tothom, ningú  

 Repàs dels pronoms i determinant quantitatius 

 Connectors: i, a més, i també, i tampoc / perquè, a causa de 

 Conjunció ni, encara que 

 

Ortografia 

 Apostrofació: elisió de la vocal 

 Apòstrof en els mots femenins començats per i/u àtones 


