
Calendari Suficiència 2 (març – juny 2014) 

Dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h 

MARÇ ABRIL MAIG 

31   2 5 7 

  7 9 12 14 

   23 19 21 

  28 30 26 28 
 

JUNY  

2 4 

9 11 (últim dia 

de classe) 

 

Vacances de Setmana Santa: del 14 al 21 d’abril (ambdós inclosos). No hi ha classe. 

ASSISTÈNCIA  

Per al bon aprofitament del curs es recomana el màxim d’assistència (mínim 

del 75% per obtenir el certificat).  

MATERIAL DE CURS 

-Dossier Nivell C amb solucionari. Departament de Justícia 

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/nivell_C_solucionari

.pdf 

BIBLIOGRAFIA  

Fem-ho fàcil.Suficiència 2. Editorial Barcanova.  

Curs de llengua catalana Nivell C. Ed. Castellnou 

Català Suficiència. Ed. Teide  

Altre material de consulta:  

-diccionari de definicions: 

Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans  

http://dlc.iec.cat/ 

Gran diccionari de la llengua catalana. Enciclopèdia Catalana  

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/nivell_C_solucionari.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/nivell_C_solucionari.pdf
http://dlc.iec.cat/


http://diccionari.cat 

-Optimot 

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html 

-llibre de verbs catalans conjugats: 

Els verbs catalans conjugats. J. B. Xuriguera. Claret  

-Curs de català per Internet: www.parla.cat 

-Itineraris d’aprenentatge de català:  

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html 

-Dossier Suficiència 2. CNL 

http://www.cpnl.cat/cursos-catala/docs/suficiencia2.pdf 

 

INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ  

Recordeu que tenim un blog des d’on podreu estar informats d’esdeveniments 

interessants, notícies, incidències del curs, recursos de llengua, etc.  

L’adreça del blog és http://blocs.cpnl.cat/castelldefels/  

ATENCIÓ A L’ALUMNAT  

Si teniu suggeriments per millorar el funcionament del curs de català o em 

voleu fer arribar alguna consulta o alguna incidència: nandreu@cpnl.cat 
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UNITAT 1 S2 

Tema: La moda 

Al final d’aquesta unitat hauràs de: 

 Donar consells i fer suggeriments per escrit i de forma succinta. 

Per  aconseguir-ho et caldrà: 

 reconèixer i comprendre punts de vista diferents 

 dissenyar l’estil, la forma i el contingut general d’un cartell informatiu amb 

el propòsit d’incidir en el receptor 

 

 

COMPONENTS GRAMATICALS 

1. Els possessius llur i llurs. 

2. La concordança del participi. 

3. El gerundi: formes amb dificultats i usos correctes. 

4. Ús de la doble negació. 

5. Ús de la partícula pas. 

6. Lèxic propi de l’entorn de la roba. 

7. Pronúncia i ortografia de les consonants vibrants: r/rr. Mots compostos 

i darrere prefixos. 

8. Precisió lèxica. 

 


