
 
 
Primer curs (correspon a l’A1 del MECR) 
 
Objectius generals 
En finalitzar aquest curs, els alumnes haurien de ser capaços de: 
 
— Reconèixer i llegir els grups fonètics i distingir els sons propis de l’italià. 
— Conèixer les regles principals de l’accent tònic i gràfic. 
— Interioritzar progressivament el sistema rítmic i entonatiu de l’italià per tal de 
pronunciar correctament les paraules i acomplir les principals funcions comunicatives de 
manera comprensible per a un nadiu. 
— Dur a terme intercanvis lingüístics orals en les situacions més freqüents de la vida 
quotidiana. 
— Servir-se de l’italià com a llengua vehicular en les diverses situacions interactives entre 
els companys de classe i el professor. 
— Llegir amb veu alta i amb suficient correcció, pel que fa a la pronunciació i a l’entonació, 
textos escrits per ells mateixos o per altres. 
— Familiaritzar-se amb el major nombre possible d’aspectes culturals, per tal d’adequar l’ús 
lingüístic a les diferents situacions (per exemple: ús correcte de tu o de lei per no semblar 
descortès). 
— Comprendre el significat de missatges orals breus i directes, procedents de parlants 
nadius, dits a velocitat normal i usant formes estàndard, i que continguin informació o 
requeriments elementals (dades personals, identificació d’objectes, hores o dates, activitats, 
etc.). 
— Comprendre missatges orals breus i senzills emesos a través d’aparells auditius (telèfon, 
altaveus, ràdio). 
— Transcriure missatges breus, llegits o sentits, d’acord amb les normes ortogràfiques. 
— Escriure textos breus (notes, cartells, apunts, etc.). 
— Comprendre missatges escrits breus i senzills de tipologia variada, com ara prospectes 
informatius, instruccions, anuncis econòmics, inscripcions, etc. 
— Copsar i seleccionar, d’un text més extens, la informació desitjada. 
 
Funcions lingüístiques 
Funció socialitzadora 
— Saludar i respondre a una salutació. Acomiadar-se. 
— Presentar-se un mateix i presentar una altra persona. 
— Iniciar una conversa telefònica i usar fórmules per mantenir-hi la comunicació. 
— Interpel·lar algú i respondre a una interpel·lació. Acomiadar-se. 
— Reclamar l’atenció d’un desconegut. 
— Donar les gràcies. Disculpar-se. 
 
Funció informativa (informar, descriure, narrar) 
— Intercanviar informació personal (nom, edat, domicili, professió, nacionalitat, activitat 
quotidiana, gustos i preferències, etc.). 
— Descriure algú pel seu aspecte físic. 
— Descriure objectes pel que fa a la forma, al color, al volum, a les dimensions, a la 
quantitat o a la col·locació. 
— Descriure un habitatge o un local. 



— Localitzar persones o objectes en l’espai. 
— Situar accions o esdeveniments en el temps i indicar-ne la freqüència. 
— Intercanviar informació sobre el temps atmosfèric. 
— Intercanviar informació sobre àpats i menjars. 
— Narrar fets del passat; descriure situacions habituals del passat. 
— Referir-se a accions o esdeveniments futurs. 
 
Funció expressiva (expressió de sentiments i d’estats d’ànim) 
— Expressar sensacions i estat físics (fred, calor, gana, set, son, por, cansament, etc.). 
— Expressar estats emotius (preocupació, alegria, tristesa, enuig, ràbia, felicitat, disgust, 
etc.). 
— Expressar un desig. 
— Expressar acord o desacord. 
— Expressar grat o desgrat. 
— Expressar distanciament respecte d’alguna cosa dita. 
— Expressar inseguretat respecte d’alguna cosa. 
 
Funció valorativa 
— Expressar el parer sobre una persona, sobre objectes o sobre una obra (llibres, 
pel·lícules, etc.). 
— Fer comparacions. 
— Fer valoracions quantitatives. 
 
Funció inductiva 
— Demanar a algú que faci alguna cosa. 
— Fer una comanda (en un bar, en un restaurant...). Demanar el compte. 
— Demanar, concedir o denegar el permís per fer alguna cosa. 
— Fer una invitació. Acceptar o refusar una invitació. 
— Proposar una cita, quedar amb algú. 
— Proposar activitats per fer conjuntament amb altres persones; acceptar o refusar 
propostes d’activitats; proposar activitats alternatives. 
— Demanar ajut; oferir-se a ajudar; acceptar o refusar un ajut. 
 
Funció metalingüística 
— Preguntar i dir com es diu alguna cosa en italià. Demanar-ne la traducció. Preguntar i dir 
com s’escriu alguna paraula o expressió en italià. 
— Usar estratègies per referir-se a objectes el nom dels quals es desconeix.  
 
Continguts gramaticals 
— Determinants 

• Articles definits: il, lo, l’, la, i, le, gli 
• Articles indefinits: un, uno, una, un’ 
• Preposicions amb article: a, di, da, in, su + article 
• Partitius: un po’di, del, dello, della, dei, degli, delle, qualche 
• Demostratius: questo, questa, questi, queste, quello, quella, quel, quell’, quelli, quegli, quelle, 

quei 
• Possessius: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro  
                       mia, tua, sua, nostra, vostra, loro  

                             miei, tuoi, suoi, nostri, vostri, loro  
                             mie, tue, sue, nostre, vostre, loro 



• Numerals cardinals 
• Quantificadors: troppo/-a/-i/-e, poco/-a/-chi/-che 
 

— Nom i adjectiu 
• Flexió de gènere i nombre. Concordança 
• Adjectius qualificatius: dimensions, forma, colors 
• El superlatiu absolut 
• El comparatiu amb più i meno 
• Forma diminutiva (bruttino, grassottello, etc.) 

 
— Verb 

• Ús de c’è i de ci sono 
• Ús d’essere i avere 
• Conjugacions dels verbs acabats en -are, -ere i -ire 
• Present d’indicatiu dels verbs regulars i dels irregulars més freqüents 
• Present d’indicatiu de potere, dovere i volere 
• Verbs reflexius 
• Participi passat dels verbs regulars i dels irregulars més freqüents 
• Passat pròxim amb essere i avere 
• Passat pròxim dels verbs reflexius 
• Imperfet d’indicatiu dels verbs regulars i dels verbs essere i fare 
• Ús de c’era i c’erano 
• Condicional del verb volere 
• Ús del gerundi; stare + gerundi 
• Construcció perifràstica: stare per + infinitiu 
 

— Adverbi 
• Adverbis d’afirmació i de negació: si, no 
• Adverbis i expressions adverbials interrogatius: come mai, perché, quando, dove 
• Adverbis i expressions adverbials de temps i de freqüència: mai, quasi mai, ogni tanto, 

spesso, appena, già, non ancora, sempre, etc. 
• Adverbis i expressions adverbials de quantitat: molto, non molto, per niente, abbastanza, 

un po’, troppo, etc. 
• Adverbis i expressions adverbials de lloc: qui, qua, lì, là, vicino, lontano, etc. 
• Adverbis i expressions adverbials de temps i de freqüència: oggi, domani, sempre, 

adesso, ancora, non ancora, prima, mai, quasi mai, ogni, tanto, spesso, appena, già, etc. 
• Adverbis i expressions adverbials d’aproximació: circa, più o meno 
• Adverbis i expressions adverbials de mode: bene, male 
• Expressió adverbial ecco 

 
— Pronom 

• Pronoms personals amb funció de subjecte: io, tu, lei (tractament formal), lui, loro 
• Pronoms personals amb funció de complement indirecte: mi, ti, le, gli, ci, vi 
• Contrast entre pronoms tònics i àtons amb funció de complement indirecte 
• Pronoms personals de tercera persona amb funció de complement directe: il, lo, la, 

le, li 
• Pronoms de complement indirecte + lo/la: me lo, te lo, etc. 



• Pronoms reflexius: mi, ti, si, ci, vi 
• Pronom interrogatiu d’especificació: di chi 
• Pronom impersonal si 
• Pronom ne 
• Pronom locatiu ci 
• Pronom relatiu che 

 
— Preposició 

• Preposicions i locucions prepositives temporals: prima di/dopo, tra, fra, a, da... a, tra... 
e, verso 

• Preposicions modals: con, senza 
• Ús de per + substantiu (complement de finalitat) 
• Ús de di + material 
• Preposicions i locucions prepositives locatives: in, a, su, davanti a, dietro a, vicino a, 

tra...e, a destra di, a sinistra di, di fronte a, di fianco, in fondo a, sotto, sopra, dentro 
 
— Conjunció 

• Conjuncions de coordinació: e, poi, anche, neanche 
• Conjuncions de contrast: ma, invece 
• Conjunció introductòria d’una eventualitat: forse 
• Conjunció che + substantiu o adjectiu 

 
— Estructures sintàctiques 

• per + infinitiu (final) 
• perchè + frase (causal) 
• che + frase (declarativa explícita) 
• di + infinitiu (declarativa implícita) 
• pensare di + infinitiu 

 
Textos del curs 
Llibre de text: Gruppo Meta. Uno. Roma: Bonacci Editore. 
 
Llibres de lectura: 
Antonio Tabucchi. Il filo dell’orizzonte. Feltrinelli. 
Mafia, amore & polizia. Almamater. 


