Cursos de llengua catalana en línia i semipresencials. Continguts/C1

CURS DE NIVELL C1
UNITAT 1. Personatges de novel·la
 Comprensió oral. La descripció de persones
 Comprensió escrita. El text literari
 Fonètica. Pronúncies incorrectes en un registre formal de les vocals a i e
(vocal neutra). Pronúncies incorrectes en un registre formal de la vocal o
 Ortografia. Escriptura de les vocals a/e i o/u en posició àtona en paraules amb
un cert grau de dificultat ortogràfica
 Morfosintaxi. Gènere i nombre del substantiu i de l’adjectiu (I)
 Lèxic. El món de les arts
 Expressió oral i interacció. Intervenció individual: presentació d’un
personatge en un acte públic. Interacció: diàleg amb un estilista
 Expressió escrita. El missatge de correu electrònic
UNITAT 2. El món per un forat
 Comprensió oral. El documental
 Comprensió escrita. La descripció de llocs. El reportatge
 Fonètica. Pronunciació de paraules que solen presentar dubtes respecte a la
posició de la síl·laba tònica
 Ortografia. Accentuació
 Morfosintaxi. Gènere i nombre del substantiu i de l’adjectiu (II)
 Lèxic. Expressions col·loquials, frases fetes, locucions i refranys
 Expressió oral i interacció. Intervenció individual: guia turístic. Interacció:
diàleg per descriure una propietat
 Expressió escrita. La carta personal
UNITAT 3. Una pausa per a la publicitat
Comprensió oral. Els anuncis publicitaris
Comprensió escrita. Text publicitari. Resum
Fonètica. Pronúncies incorrectes dels diftongs en un registre formal
Ortografia. Domini de les regles avançades en l’ús de la dièresi
Morfosintaxi. Concordança de l’adjectiu amb dos o més substantius de
gènere diferent. Concordança subjecte-verb en noms col·lectius
 Lèxic. Precisió lèxica. Interferències
 Expressió oral i interacció. Intervenció individual: anunci publicitari
radiofònic. Interacció: conversa telefònica entre venedor i client






 Expressió escrita. L’oferiment de serveis professionals
UNITAT 4. El paradís dels mots
Comprensió oral. Intervenció sobre temes abstractes
Comprensió escrita. Assaig. Resum: idees principals
Fonètica. Fonètica sintàctica. Els contactes vocàlics: elisions i sinalefes
Ortografia. Apostrofació
Morfosintaxi. Determinants i quantificadors (I)
Lèxic. Neologismes i barbarismes
Expressió oral i interacció. Intervenció individual: missatge de contestador
automàtic. Interacció: diàleg
 Expressió escrita. La invitació i la convocatòria








UNITAT 5. Una mala notícia, el vent la porta
Del 25 de febrer a l’11 de març
 Comprensió oral. Programes audiovisuals: el noticiari
 Comprensió escrita. La notícia. El resum: l’entrada d’una notícia
 Fonètica. Els contactes consonàntics: sonoritzacions, emmudiments,
geminacions i altres fenòmens de fonètica sintàctica
 Ortografia. Ús del guionet en l’escriptura dels mots formats per composició
 Morfosintaxi. Numerals. Quantitatius. Indefinits
 Lèxic. Mots patrimonials i cultismes. Camp semàntic de la comunicació
 Expressió oral i interacció. Intervenció individual: relat d’un succés a una
companyia asseguradora. Lectura en veu alta: informació meteorològica.
Interacció: narració d’una notícia entre un locutor i un corresponsal
 Expressió escrita. La notícia
UNITAT 6. Quinze euros anticipada, vint euros a porta
Del 4 al 18 de març
Comprensió oral. Intervencions amb argot. Entrevista
Comprensió escrita. La ressenya
Fonètica. Omissió de la d epentètica
Ortografia. Consonants oclusives
Morfosintaxi. Verbs (I)
Lèxic. Registres i varietats lingüístiques: històriques, geogràfiques, socials i
funcionals
 Expressió oral i interacció. L’entrevista
 Expressió escrita. La ressenya







UNITAT 7. Obert les 24 hores
Del 18 de març a l’1 d’abril
 Comprensió oral. L’avís públic
 Comprensió escrita. Carta professional i carta comercial
 Fonètica. Pronunciació incorrecta en un registre formal de les consonants
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nasals
Ortografia. Consonants nasals
Morfosintaxi. Verbs acabats en –ènyer i –ànyer. Aprofundiment en les formes
de participi i de gerundi
Lèxic. Polisèmia i homonímia. Sinonímia i antonímia. Hiponímia
Expressió oral i interacció. Intervenció individual: missatges per megafonia.
Interacció: diàleg entre venedor i client
Expressió escrita. La carta formal i la carta comercial

UNITAT 8. Parlant, la gent s’entén
Del 25 de març al 8 d’abril









Comprensió oral. Intervenció en una taula rodona
Comprensió escrita. Carta al director
Fonètica. Pronúncia de les consonants fricatives palatals
Ortografia. Les consonants fricatives i africades palatals
Morfosintaxi. Usos avançats dels pronoms personals tònics i febles
Lèxic. Derivació i composició
Expressió oral i interacció. Taula rodona i reunió de veïns
Expressió escrita. L’acta de sessió d’àmbit no administratiu

UNITAT 9. Té la paraula
De l’1 al 15 d’abril
 Comprensió oral. Interacció en un debat
 Comprensió escrita. L’article d’opinió
 Fonètica. Pronúncies incorrectes de les consonants fricatives alveolars (essa
sorda [s] i essa sonora [z])
 Ortografia. Regles avançades de les consonants fricatives alveolars (essa
sorda [s] i essa sonora [z])
 Morfosintaxi. Aprofundiment en l’ús d’algunes formes de pronoms relatius
 Lèxic. Els reculls lèxics
 Expressió oral i interacció. Intervenció en una assemblea. Debat a tres
bandes
 Expressió escrita. L’article d’opinió i la carta al director
UNITAT 10. Aquesta unitat disposa de fulls de reclamació
Del 8 al 29 d’abril
 Comprensió oral. Adquisició de béns i serveis
 Comprensió escrita. Missatge de correu electrònic (professional)
 Fonètica. Pronúncies incorrectes en un registre formal de les consonants
laterals
 Ortografia. Consonants laterals. L’ortografia de la h
 Morfosintaxi. Preposicions
 Lèxic. Noves tecnologies aplicades a la lexicografia
 Expressió oral i interacció. La queixa i la negociació
 Expressió escrita. La reclamació i la queixa
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UNITAT 11. A poc a poc i bona lletra
Del 15 d’abril al 6 de maig
Comprensió oral. Instruccions tècniques
Comprensió escrita. Bases d’un premi
Fonètica. Pronúncies incorrectes de les consonants b i v en qualsevol registre
Ortografia. Domini de les regles avançades de les grafies b i v. La grafia w
Morfosintaxi. Perífrasis verbals. Verbs que regeixen preposició. La veu
passiva
 Lèxic. Connotació i denotació. Usos lèxics figurats: comparació, metàfora i
metonímia
 Expressió oral i interacció. Intervenció individual: prescripcions de salut.
Interacció: conversa entre metge i pacient
 Expressió escrita. El manual d’instruccions






UNITAT 12. Ha estat tota una experiència
Del 29 d’abril al 13 de maig









Comprensió oral. Intervenció en una reunió formal
Comprensió escrita. El treball acadèmic
Fonètica. Pronúncies incorrectes en un registre formal de la consonant r
Ortografia. Repàs general d’ortografia
Morfosintaxi. Precisió en l’ús de conjuncions, locucions conjuntives i adverbis
Lèxic. Les onomatopeies
Expressió oral i interacció. Intervenció en una reunió laboral
Expressió escrita. El currículum i la biografia
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