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Curs intermedi 3 
 
DURADA I CALENDARI 
45 hores  
 

setembre   octubre   novembre 
                         
              1 2   31 1 2 3 4 5 6 
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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 18 a 20 h 
 
OBJECTIU 
Consolidar els coneixements sobre elements lingüístics (gramàtica i lèxic) i textuals (finalitat, 
ordre, estructura...) que permetin la producció i la comprensió de textos adreçats a les entitats, a 
les empreses, a l’administració... 
 
CONTINGUTS 
Es treballaran els textos orals i escrits següents: sol·licituds, intervencions en programes de ràdio, 
entrevistes, xerrades, etc.; cartes formals, reclamacions, convocatòries...; notícies breus  
 
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. La vocal neutra: a/e àtones 
2. Les vocals o/u àtones 
3. L’accentuació 
4. La dièresi 
5. Les grafies g/j 
6. Les grafies x/tx/ig/tg/tj 
7. La grafia l·l 
8. La grafia h 
 
 
 

Morfosintaxi : 
1. El substantiu  
2. L’adjectiu  
3. Els verbs de la segona conjugació 
4. El complement preposicional  
5. El complement circumstancial  
6. El predicat nominal 
7. Les funcions sintàctiques i els 

pronoms febles 
8. L’oració composta 
9.  Les conjuncions i els signes de 

puntuació 
Lèxic 
1. Composició i derivació 
2. Frases fetes i refranys; el tabú i l’eufemisme; onomatopeies 

 
Marc sociolingüístic 
1. Les funcions del llenguatge 
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2. El procés de comunicació 
3. Els usos de la llengua 

 
AVALUACIÓ 
L’avaluació dels cursos de català consta de: 
 
1) L’avaluació de curs : el professorat plantejarà a l’aula activitats amb l’objectiu de facilitar 

l’aprenentatge i de posar la nota de curs. L’avaluació de curs té un valor màxim de 20 punts. El 
professorat valorarà les activitats de curs a partir del barem següent: 

 
A/Molt bé Actuació bona i adequada a l’activitat, segons el nivell i el moment del 
curs. 
B/Bé Actuació que no destaca especialment, però s’adequa al domini que s’ha 
d’haver assolit segons el moment del curs. Resol la situació.  
C/Suficient Actuació fluixa. L’aprenent demostra tenir els recursos mínims per 
superar amb èxit l’activitat proposada.  
D/Insuficient Actuació que NO resol amb èxit la situació plantejada; o bé perquè és 
inadequada, o bé és del tot insuficient, o bé perquè els errors impedeixen la 
comunicabilitat.  
E/Deficient  Actuació sense resposta o resposta incomprensible. Activitat No 
presentada. Actuació molt deficient, del tot inadequada. 

 
2) La prova final : al final del curs, es farà una prova que recull els objectius que considerem 

fonamentals de cada nivell. La prova final té un valor màxim de 80 punts i té 5 parts: una 
comprensió oral, una comprensió lectora, una de gramàtica i vocabulari, una d’expressió 
escrita i una d’expressió oral. 

3) L’avaluació final : és la nota final, la suma de l’avaluació de curs i de la prova final. El valor 
màxim és de 100 punts. Per superar el curs i obtenir el certificat d’assoliment, cal obtenir 70 
punts totals. 

 
ASSISTÈNCIA  
Per al bon aprofitament del curs es recomana el màxim d’assistència (mínim del 75% per obtenir 
el certificat). 
 
BIBLIOGRAFIA 
Llibre de text:  Fem-ho fàcil. Intermedi 3. 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 del Pallol, 3, 43003 Tarragona. AJUDEU-NOS A MILLORAR! 
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