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OBJECTIUS
Curs dirigit als estudiants que hagin fet "Segona llengua italià" o "Introducció a la llengua italiana" o
bé que puguin demostrar, per mitjà d'una prova de nivell, que poden accedir a aquest estadi. Es
tracta d'aprofundir una mica més en el coneixement de la fonètica, la morfologia, la sintaxi i el lèxic
italians, de manera que al final l'alumne sigui capaç d'articular millor els sons, de construir i
reconèixer frases més complexes, llegir textos d'un cert nivell, participar en converses, tot adequant
el to i el vocabulari, comprendre missatges breus (ràdio, televisió, etc.) i escriure textos breus amb
correcció.
PROGRAMA
Àmbits pragmàtics, nocionals, funcionals i culturals: Treballarem diversos contextos
comunicatius en què l'alumne haurà d'aprendre, per exemple a) a expressar desitjos, condol,
felicitacions, auguris; a adequar-se al nivell de cortesia que requereixi la situació. b) a expressar
opinions, gustos; c) narrar emprant el passat; d) referir-se a fets que es repeteixen, o a situacions
possibles; e) donar consells o instruccions; f) reaccionar davant les diverses situacions plantejades;
g) per demanar la durada d'alguna cosa; h) plantejar hipòtesis; i) diferències de nivells de
llenguatge (oral /escrit, formal/ col·loquial), etc.
Gramàtica
Pronoms relatius i indefinits (cui, chiunque, qualcuno, etc.). Graus de l'adjectiu. Verbs (futur,
condicional, present de subjuntiu, imperatiu positiu i negatiu, passato remoto, modes indefinits, etc.)
Preposicions i locucions preposicionals. Conjuncions. Estructures sintàctiques: període hipotètic,
credere/pensare di o che, probabilmente/forse + indicativo, prefisso ri- (di nuovo, ancora...),
domandare / chiedere se, etc
AVALUACIÓ
Examen: es farà al final del curs per mitjà d’un test gramatical i d’altres proves per avaluar la
competència en els diferents registres de l’expressió: comprensió escrita, comprensió oral,
producció escrita, producció oral.
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