
 
 
 
Primer curs (correspon a l’A1 del MECR) 
 
Comprensió oral 
L’aprenent pot reconèixer paraules familiars i expressions molt bàsiques sobre temes 
propis de la família i l’entorn concret i immediat, si la gent parla a poc a poc i amb 
claredat. 
 
Comprensió lectora 
L’aprenent pot comprendre noms familiars, paraules i frases molt senzilles; per 
exemple, les que apareixen en anuncis, cartells i catàlegs. 
 
Expressió oral  
L’aprenent pot utilitzar expressions i frases senzilles per descriure el lloc on viu i la gent 
que coneix. 
 
Expressió escrita 
L’aprenent pot escriure textos breus i senzills; pot emplenar formularis amb dades 
personals; per exemple, el nom la nacionalitat i l’adreça en una fitxa de registre d’hotel. 
 
Interacció oral 
L’aprenent pot comunicar-se de manera senzilla a condició que l’interlocutor estigui 
disposat a repetir el que ha dit o a dir-ho amb altres paraules i més a poc a poc i que 
l’ajudi a formular el que intenta dir. Pot plantejar i respondre preguntes senzilles sobre 
temes familiars o sobre temes relacionats amb necessitats immediates. 
 
Saber fer 
Presentar-se 
Omplir un formulari 
Parlar de la família 
Saludar i acomiadar-se 
Lletrejar 
Utilitzar fórmules de cortesia 
Entendre i utilitzar 
els nombres: horaris, telèfons, preus, quantitats 
Situar en el temps 
Presentar algú 
Parlar de les activitats quotidianes 
Descriure’s físicament  
Parlar d’aficions i gustos 
Parlar de les vacances: 
   — habituals 
   — passades 
Escriure una postal senzilla 
Preguntar, de manera senzilla, sobre els hàbits, els gustos, les aficions 
Respondre en una conversa senzilla 



Proposar una sortida (expressió oral) 
Concertar una cita (expressió oral) 
Convidar algú (expressió oral) 
Parlar del temps meteorològic (breument) 
Anar a comprar: 
   Demanar un objecte 
   Utilitzar quantitats 
   Utilitzar i demanar preus 
Presentar el lloc on es viu 
Entendre indicacions d’espai 
 
Competència lingüística comunicativa  
 
Competència gramatical 
 
Negació simple 
Morfologia dels substantius 
Articles definits, indefinits, contractes 
Determinants possessius 
C’est / il est 
Verbs d’ús corrent en present 
Adjectius: morfologia 
Introducció al passé composé 
Determinants demostratius 
Pronoms tònics 
Interrogació 
Adverbis de freqüència: souvent, toujours… 
Connectors: et, alors 
Preposicions de lloc: devant, à côté, à droite… 
Articles partitius (introd.) 
Adverbis: beaucoup, peu… 
Pronoms de complement directe: comprensió 
Preposicions: en (transport) 
Imperatiu (comprensió) 
Introducció al futur proche 
 
Competència lèxica 
 
Família 
Fórmules de salutació 
Alfabet 
Nombres 
Hores                                                             
Data + demain… 
Dies, mesos, estacions 
Professions 
Verbs d’ús corrent 
Colors, adjectius 
Esports 
Gustos 



Productes alimentaris bàsics 
El temps meteorològic (succint) 
Botigues  
Mitjans de transport 
La ciutat: monuments, museus… 
 
Textos del curs 
 
(manuals que es poden fer servir) 
 
— Nouveau Rond-point Pas à pas A1.  
 
— À propos A1: À mon avis.  
 
— Agenda 1.  
 
Els professors de cada grup indicaran els llibres de text i de lectura a l’inici del curs. 
 


