
 

 Sessió 1 
Coneguem-nos! 

Sessió 2 
Saps què em va 
passar? 

Sessió 3 
M’agrada 
aquesta cançó 

Sessió 4 
Quin plaer! 

Sessió 5 
Estiguem 
informats 

Sessió 6 
Gustos i 
preferències 

Sessió 7: 
Debatem-ho! 

Sessió 8: 
Un món millor 

Sessió 9: 
El món de l'esport 

Sessió 10: 
Explicant 
històries... 

tema dades personals viatges música i estats 
d'ànims 

salut i alimentació actualitat i 
notícies 

festes i regals debats futur el món de l'esport històries 

patró expressiu i 
descriptiu 

narratiu i predictiu expressiu i 
explicatiu 

instructiu explicatiu i 
argumentatiu 

expressiu, 
descriptiu i 
argumentatiu 

argumentatiu expressiu, 
predictiu i 
argumentatiu 

expressiu i 
argumentatiu 

narratiu i descriptiu 

objectius -Conèixer els 
companys 
-Fer descripcions 
complexes de 
persones 

-Narrar una 
anècdota de viatges 
-Fer prediccions 
sobre els fenòmens 
meteorològics 

-Fer exposicions 
breus de caràcter 
explicatiu. 
-Manifestar 
estats anímics, 
gustos i 
sensacions. 

-Donar consells i 
fer 
recomanacions 
-Explicar una 
recepta de cuina 

-Formular 
opinions sobre 
un tema d'interès 
generalitat 
-Expressar acord 
o desacord 
-Rebatre 
opinions 
contràries 
-Resumir una 
notícia 

-Explicar i 
descriure 
possibles regals 
-Exposar els 
avantatges i els 
inconvenients 
entre diferents 
opcions 
-Defensar-ne 
l'opció personal 
-Expressar 
l'opinió sobre el 
fet de fer grans 
regals 

-Exposar una 
opinió personal i 
argumentar-la 
-Expressar acord 
o desacord 
-Rebatre opinions 
contràries 

-Exposar una 
opinió personal i 
argumentar-la 
-Expressar acord 
o desacord 
-Rebatre opinions 
contràries 
-Fer prediccions 
de futur 

 
-Expressar gustos i 
preferències 
respecte a l'esport 
 

-Inventar-se una 
història  
-Conèixer alguna 
llegenda 
-Practicar la lectura 
en veu alta 

lèxic -Adjectius i frases 
fetes de la manera 
de ser de les 
persones. 

-Expressions 
temporals 
-Vocabulari de 
fenòmens 
meteorològics i 
d'accidents 
geogràfics. 

-Vocabulari del 
món de la 
música 
-Adjectius per 
expressar 
qualitats i 
sensacions 
-Sinònims i 
antònims 
-Marcadors 
textuals d'ordre, 
d'espai 

-Vocabulari 
d'aliments 
-Adjectius 
complexos 
relacionats amb 
l'alimentació 
-Vocabulari de les 
unitats de mesura 

-Expressions de 
conformitat o 
discrepància 
-Termes 
específics 
(economia, 
geografia, 
política...) 
-Metàfores en el 
llenguatge 
periodístic 

-Vocabulari 
relacionat amb 
els regals 
-Adjectius 
complexos 

-Adverbis i 
locucions 
adverbials 
complexes 
 
-Estructures per 
opinar, mostrar 
acord o desacord, 
distingir, continuar, 
emfasitzar i 
concloure 

 
-Frases fetes i 
dites populars 

-Vocabulari de 
l'esport, posant 
especial èmfasi en 
aquells que tenen 
una pronunciació 
difícil. 
 

-Expressions 
temporals 
-Refranys i dites 
populars 
-Adjectius 

gramàtica -Perífrasi 
d'obligació 
-Flexió de gènere i 
nombre de l'adjectiu 

-Quantitatius 
-Expressions de 
probabilitat 
-Correlacions 
verbals referides al 
passat. 
 

-Verbs irregulars 
-Ús del ser/estar 

-Perífrasi 
d'obligació 
-Imperatiu 
-Pronoms febles 
-Quantitatius i 
indefinits 
-Verbs irregulars 

-Marcadors 
textuals per 
organitzar el 
discurs 
-Conjuncions i 
locucions 
conjuntives 
-Canvi i caiguda 
de preposicions 

-Verbs 
Gènere i nombre 
dels substantiu i 
l'adjectiu 

-Conjuncions 
d'oposició, de 
causa i 
conseqüència, de 
condició, etc. 
 
-Marcador textuals 

-Perífrasi de 
probabilitat   
-Estructures per 
indicar 
probabilitat 
-Verbs en futur 

-Conjuncions 
d'oposició, de 
causa i 
conseqüència, de 
condició, etc. 
 
-Marcador textuals 

-Verbs en passat 

fonètica .La vocal neutra  -Neutralització o/u -El so de la x i ix, 
tx i ig 

-Alveolars -Fonètica 
sintàctia. 

Aprendre a 
pronunciar 
enllaços 
vocàlics. 

-Consonants a 
final de paraula 

-Els emmudiments -Fonètica 
sintàctica 

(sensibilitzacions, 
sonoritzacions) 

 
-les laterals 

-Tot (activitat global) 

 


