
2011-2012 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE TARRAGONA 
(Oficina de Català de Calafell) 

Curs intermedi 1 
 
DURADA I CALENDARI 
45 hores  
 

setembre   octubre   novembre 
                         
              1 2   31 1 2 3 4 5 6 
         3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 
         10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 
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26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30   28 29 30     
      

desembre 
       
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20      
       

Dimarts i dijous, de 16 a 18 h 
 
OBJECTIU 
Adquirir els coneixements sobre elements lingüístics (gramàtica i lèxic) i textuals (finalitat, ordre, 
estructura...) que permetin la producció i la comprensió de textos adreçats a amics, familiars... 
 
 
CONTINGUTS 
Es treballaran els textos orals i escrits següents: 
 
- Notes  
- Impresos 
- Invitacions i felicitacions 
- Avisos i cartells 
- Intervencions en reunions i entrevistes 
- Instruccions orals 
- Converses telefòniques 
 
Amb aquests textos es treballaran: 
 
- Adequació : llenguatge apropiat, formalitat segons el destinatari 
- Coherència:  informació adequada, ordre, estructura 
- Cohesió:  lligams entre les oracions i les paraules d’un text: puntuació, pronoms, conjuncions, 

sinònims... 
- Correcció : ortografia, fonètica, morfosintaxi, lèxic 
 

Ortografia i fonètica:  
1. So i grafia 
2. Pronúncia i ortografia de a i e àtones 
3. Pronúncia i ortografia de o i u àtones 
4. L’accentuació 
5. Les grafies s/z/ss/c/ç 
6. Les grafies b/v 
 
Morfosintaxi: 
1. L’oració i els seus components 
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2. El substantiu 
3. L’adjectiu qualificatiu 
4. Els determinants: articles, demostratius, possessius, numerals 
5. Els pronoms febles 
6. El verb 
7. L’adverbi 
8. Les preposicions 
9. Els signes de puntuació: la coma, el punt i seguit i els dos punts  
 
Lèxic 
1. L´ús del diccionari 
2. Locucions i frases fetes 
3. Convencions gràfiques: abreviatures 
 
Sociolingüística 
1. Origen i formació de la llengua catalana 
2. El domini lingüístic en l’actualitat 
3. Les varietats lingüístiques 

 
 
AVALUACIÓ 
S’avaluarà el progrés al llarg del curs amb 7 activitats (expressió escrita, expressió oral, gramàtica 
i lèxic). Si es fan totes i s’assoleixen els objectius es recomanarà passar al curs Intermedi 2 i 
s’obtindrà un certificat d’assistència  i d’aprofitament. Si no es fan aquestes activitats o no estan 
prou ben fetes es recomanarà repetir el curs. 
 
 
ASSISTÈNCIA  
Per al, bon aprofitament del curs es recomana el màxim d’assistència (mínim del 75% per obtenir 
el certificat). Si us doneu de baixa del curs cal que ho comuniqueu al professorat o a l’Oficina de 
Català de Calafell (977 69 90 78). 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Llibre de text:  Fem-ho fàcil. Intermedi 1. Editorial Barcanova. 
 
Altre material de consulta: 
- diccionari de definicions 
- llibre de verbs catalans conjugats 
- Curs de català per Internet: www.parla.cat. 
- Itineraris d’aprenentatge de català: www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge. 
- Llengua catalana. Material didàctic per a cursos de nivell B. Escola d’Administració Pública de 

Catalunya. 
 
INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 
Des del CPNL volem aprofitar les noves tecnologies de la informació per acompanyar l’alumnat en 
el procés d’aprenentatge que comença. Per aquest motiu hem obert un bloc i un compte a Twitter 
des d’on podreu estar informats d’esdeveniments interessants, notícies, incidències del curs, 
recursos de llengua, etc. L’adreça del bloc és http://blocs.cpnl.cat/catalacalafell. I la de Twitter: 
www.twitter.com/catalacalafell. 
 
ATENCIÓ A L’ALUMNAT 
Si teniu suggeriments per millorar el funcionament dels cursos de català o ens voleu fer arribar 
l'opinió sobre qualsevol tema relacionat amb l'organització dels cursos, feu-nos arribar el vostre 
missatge a l'adreça alumnat.tgna@cpnl.cat o escriviu-nos a: Centre de Normalització Lingüística 
de Tarragona, plaça de la Imperial Tarraco, 1, 2n, 43005 Tarragona. AJUDEU-NOS A MILLORAR! 
 


