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CURS DE VALENCIÀ. NIVELL A1. 

PROGRAMA 

 

 

1. OBJECTIU GENERAL 

Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles 

encaminades a satisfer les primeres necessitats. Presentar-se i presentar una tercera 

persona i formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la 

gent que coneix i les coses que té. Interactuar d’una manera senzilla a condició que 

l’altra persona parle a poc a poc i amb claredat i que estiga disposada a ajudar. 

 

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Competència discursiva 

Estratègies discursives bàsiques per a preguntar, demanar i aportar informació en 

frases breus i amb fórmules prefixades a partir d’un repertori limitat. 

Expressió oral 

Utilitzar expressions i frases senzilles per descriure el lloc on viu i la gent que coneix. 

Expressió escrita 

Escriure postals curtes i senzilles, per exemple, per a enviar felicitacions. Emplenar 

formularis amb dades personals, per exemple, el nom, la nacionalitat i l’adreça en una 

fitxa de registre d’hotel. 

Comprensió oral 

Reconèixer paraules familiars i expressions molt bàsiques sobre temes propis de la 

família i l’entorn concret i immediat, si la gent parla a poc a poc i amb claredat. 

Comprensió escrita 

Comprendre noms familiars, paraules i frases molt senzilles, per exemple, les que 

apareixen en anuncis, cartells i catàlegs. 
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Interacció oral 

Comunicar-se de manera senzilla a condició que l’interlocutor estiga disposat a repetir 

el que ha dit o a dir-ho amb altres paraules i més a poc a poc i que ajude a formular 

el que l’altra persona intenta dir. Plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes 

familiars o sobre temes relacionats amb necessitats immediates. 

 

Interacció escrita 

Escriure notes breus i senzilles que responguen a fórmules estereotipades en relació 

amb necessitats immediates. 

Escriure cartes personals molt senzilles per a expressar agraïments o excusar-se. 

Prendre nota de missatges breus i senzills a condició que puga demanar que li tornen 

a formular el que s’ha dit. 

Escriure notes o missatges senzills i breus sobre assumptes relacionats amb 

necessitats immediates. 

 

Competència lingüística 

Tenir un repertori elemental d’expressions sobre detalls personals i necessitats 

concretes. Tenir un repertori bàsic d’expressions i paraules apreses, amb un control 

limitat d’algunes estructures sintàctiques i formes gramaticals simples dins d’un 

repertori après. 

 

3. CONTINGUTS LINGÜISTICOTEXTUALS 

Components temàtics i comunicatius 

Saludar i respondre a una salutació. 

Presentar-se, aportar informació bàsica (nom, edat, nacionalitat, lloc de residència, 

etc.) i demanar informació bàsica a l’interlocutor. Donar aquesta informació d’una 

tercera persona. 

Donar informació bàsica sobre la família o gent de l’entorn. 

Parlar d’activitats quoditianes. 

Parlar d’horaris i parts del dia. 
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Donar informació senzilla sobre el lloc de treball. 

Descriure algunes activitats de temps lliure, amb adverbis de freqüència. 

Expressar de manera bàsica gustos o preferències. 

Demanar en un comerç el que vol i preguntar-ne el preu. 

Expressar o demanar qualitats bàsiques dels productes. 

Demanar informació bàsica sobre horaris i preus. 

Demanar indicacions per a anar a un lloc o agafar el transport públic. Comprendre 

la informació bàsica dels panells informatius. 

Demanar el menjar i el compte en un restaurant. 

Descriure estats d’ànim i de salut de manera bàsica.  

 

Components gramaticals 

Fonètica i ortografia 

Alfabet i lletres. 

Vocalisme bàsic. Vocals tòniques i àtones. 

Síl·laba i diftongs. 

Accentuació bàsica: tipus d’accents. 

Ortografia i pronúncia bàsica de les consonants. 

Els dígrafs ny, ll, ig, tx, ss, rr, gu i qu. 

Signes de puntuació: ús bàsic del punt i de la coma per a marcar les pauses. 

Normes bàsiques que regulen l’ús de la majúscula i la minúscula. 

 

Morfologia i sintaxi 

Els substantius i els adjectius. 

Flexió regular del gènere. 

Flexió regular de nombre. 



 
 

Servei de Llengües 

4 
 

Concordança bàsica de l’article amb el substantiu i l’adjectiu. 

Els determinants i els quantificadors. 

Article. Ús de l’article definit i indefinit. 

Demostratius de proximitat i llunyania en singular i en plural. 

Possessius. Ús de les formes tòniques dels possessius de primera, segona i tercera 

persona del singular (la meua família, els teus cosins, la seua germana). 

Numerals. Ús dels numerals cardinals de l’1 al 100. 

Quantitatius i indefinits. Ús dels quantitatius més bàsics (més, menys, molt, poc). Ús 

dels indefinits (quantificadors nominals i pronoms) més bàsics (un, algun, cap, tot, res, 

algú, ningú). 

Pronoms personals forts i pronoms reflexius. 

Ús bàsic dels pronoms forts: jo, tu, ell, ella, vostè, nosaltres, vosaltres, ells, elles, 

vostès. 

Morfologia dels pronoms febles que expressen la dixi personal. Formes reforçades: 

em, et, es, ens, vos / us, es. 

Pronoms interrogatius (què, qui, on, com, quan, quant/a). 

Els verbs 

Conjugació dels temps verbals més usuals: el present, imperfet i futur d’indicatiu dels 

verbs regulars. 

Conjugació dels temps verbals: el present, imperfet, futur dels verbs irregulars més 

freqüents (ser, viure, fer, voler, dir, dur, escriure, tindre i vindre). 

Ús dels verbs ser i estar en expressions bàsiques. 

Perífrasis d’obligació: haver de. 

Els adverbis. Usos bàsics dels adverbis de lloc, temps, direcció, quantitat i manera 

més habituals. 

Les preposicions 

Preposicions d’ús més freqüent: a, en, amb, de, des de, cap a amb les funcions més 

bàsiques. 

Les conjuncions 
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Conjuncions d’ús més freqüent: i, ni, o, però, perquè, ja que amb les funcions més 

bàsiques. 

 

Components lèxics i semàntics 

Lèxic bàsic 

La família: les relacions de parentiu més bàsiques. 

Els noms propis. 

Els països i les nacionalitats. 

Transports i comunicacions 

Els estudis i l’escola. 

Les professions. 

Les vies urbanes i no urbanes. El transport i la comunicació. 

La mesura del temps: l’hora, les parts del dia, la setmana, els mesos, les estacions. 

El menjar: els aliments, les begudes. 

La vestimenta essencial. 

El cos humà, parts generals. 

Els colors bàsics. 

L’habitatge, parts generals. 

Activitats de temps lliure i les aficions. 

Els adjectius bàsics referits a estats d’ànim i de salut. 

 


