TAULA DE CONTINGUTS
UNITATS

MORFOSINTAXI

Unitat 1
Informació personal

55Flexió de gènere i nombre
del nom i de l’adjectiu

ORTOGRAFIA

55La família
55La descripció física

55Els possessius

Unitat 2
La relació amb els
altres

55L’article

Unitat 3
La vida quotidiana

55Formes regulars i irregulars
del present d’indicatiu

55L’apostrofació

55La descripció de caràcter

55La contracció

55El temps lliure/l’oci

55La síl·laba, el diftong,
el hiat, la dièresi i
l’accentuació

55Els dies de la setmana
55Les hores

55Els quantificadors (I):
els numerals

55Les rutines quotidianes
55Els colors

55L’adverbi (I):
de temps i de freqüència

Unitat 4
La ciutat i el camp

55Els quantificadors (II):
els quantitatius i els indefinits
55Els demostratius

55El consonantisme (I):
la essa sorda i la essa
sonora

55La ciutat

55El consonantisme (II):
b i v, h i r

55Activitats culturals
(música, literatura,
teatre...)

55L’adverbi (II):
de lloc i de manera

Unitat 5
Cultura i esport

LÈXIC (i fraseologia)

55Formes regulars i irregulars
dels passats d’indicatiu:
l’imperfet, el passat
perifràstic/passat simple i el
passat perfet/participis

55El camp
55La casa

55Festes i tradicions
55Els esports
55Els jocs

UNITATS

MORFOSINTAXI

ORTOGRAFIA

LÈXIC (i fraseologia)

Unitat 6
La cuina i els
aliments

5 Les perífrasis d’obligació

5 El consonantisme (III):
les consonants palatals
g, j, tg, tj, ig

5 Els aliments

Unitat 7
Viatges i mitjans de
transport

5 Formes del futur i el
condicional d’indicatiu

5 El consonantisme (IV):
la l i els dígrafs ll, l·l

5 Els viatges

Unitat 8
El treball

5 Els pronoms febles:
col·locació, forma i ús
(substitució de CD, CI, CAtr
i CC)

5 El consonantisme (IV):
la x i els dígrafs tx i ig

5 Els oficis i les professions

Unitat 9
La salut i l’assistència
sanitària

5 Les formes de l’imperatiu

5 El vocalisme

Unitat 10
El clima i la geografia
del territori

5 Els pronoms relatius i els
interrogatius

5 Les preposicions:
a, en i amb

5 La derivació
5 Les interferències
lèxiques

5 Els vehicles

5 Els diners i els negocis
5 Les noves tecnologies

5 Les formes del present de
subjuntiu

5 Les parts del cos
5 Les malalties i els remeis

5 El guionet en els mots
compostos

5 L’oratge
5 Els animals
5 Les plantes
5 Els accidents geogràfics
5 La composició
5 La precisió lèxica

