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En aquest llibre es treballen estructures bàsiques de la llengua catalana i es
presenten aspectes culturals dels Països catalans.
El títol de cada unitat ens diu l’aspecte cultural que es presenta. N’hem fet una
selecció pensant en aquells aspectes que qualsevol persona del nostre àmbit
territorial en pugui donar raó i allò que qualsevol persona que passi uns dies al
nostre país estarà interessat a conèixer.
A cada capitol hi ha els apartats següents:
 A la primera pàgina una presentació dels continguts en forma de conversa entre
els personatges en el marc cultural que es pot audicionar amb el CD-ROM i a
continuació un exercici de comprensió.
 Exercicis d’omplir buits, de classificar, de transformar i de relacionar per
treballar les estructures lingüístiques i el vocabulari. Tots ells tenen una estructura
tancada i per tant permeten ser autocorrectius.
 Presentació pràctica de la conjugació d’alguns verbs regulars i irregulars.
 Activitat final per recordar el vocabulari.
 Text literari breu per conèixer una mica més aspectes de la cultura catalana.
 Cançó. Hem escollit deu cançons populars que formen part del repertori
tradicional de la majoria de catalanoparlants. En presentem només una estrofa que
podreu escoltar en l’enregistrament que n’hem fet.
 Cada dues unitats un test per posar a prova el vocabulari i les estructures
treballats.

www.alber.cat

1

Continguts del NIVELL INICIAL

CONTINGUTS DE LES UNITATS
Unitat 1. Fira de la mona de Pasqua
Objectius: Saludar i presentar-se dient el nom, l’adreça i el lloc de procedència.
Fer i respondre les preguntes: Qui és? Com es diu? D’on és?
Conèixer les tradicions relacionades amb el calendari llaminer.
Gramàtica: Verbs ser i dir-se
Vocabulari: Països i ciutats del món
Llengües
Numerals de l’1 al 16
Expressions:Hola! Benvinguts i benvingudes! Bon dia! Com estàs?
Text:
Cançó:

Calendari dolç, geografia dolça
Baixant de la Font del Gat

Unitat 2. Els torrons de Xixona
Objectius: Explicar a que es dedica i on es treballa.
Fer i respondre les preguntes: A què es dedica? Quan treballa? Com
es fa?
Conèixer el calendari festiu.
Gramàtica: Verbs treballar i fer
Vocabulari: Professions
Parts del dia
Estacions i mesos de l’any
Numerals de l’11 al 30
Text:
Cançó:

A taula
El noi de la mare

Unitat 3. El parc temàtic de Port Aventura
Objectius: Fer i acceptar proposicions per dur a terme una activitat.
Demanar i dir el preu.
Preguntar l’hora.
Fer i respondre les preguntes: On és? On va? Què vol? Quant val?
Quina hora és?
Conèixer la geografia física dels Països Catalans.
Gramàtica: Verbs anar i voler
Vocabulari: Accions bàsiques
Primer, a continuació, per acabar, finalment
Les hores
Numerals del 20 al 90
Expressions: Sí, anem-hi! És aquí mateix. És veritat!
Text:
Cançó:
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El pastor i la sirena
L’Empordà
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Unitat 4. El parc temàtic de Port Aventura
Objectius: Parlar d’activitats quotidianes.
Descriure l’aspecte físic i preguntar i dir l’edat.
Fer i respondre les preguntes: Què sap fer? Quants anys té? Com és?
Quant fa?
Conèixer el passat romà de Tarragona, patrimoni de la humanitat.
Gramàtica: Verbs tenir i saber
Vocabulari: Accions quotidianes
Professions
Adjectius per a descriure trets físics
Edificis i serveis
Numerals del 90 al 1000
Expressions: No ho sé.
Text:
Cançó:

De Ramon Llull a la xarxa
El ball de la civada

Unitat 5. Mallorca i Miró
Objectius: Expressar sensacions.
Fer i refusar una oferta o proposició.
Dir l’hora de sortida i d’arribada.
Conèixer alguna obra de Joan Miró.
Gramàtica: Verbs poder i estar
Vocabulari: Accions del lleure
Adjectius per a descriure estats físics i anímics
Les hores
Numerals del 1.000 al 1.000.000
Expressions:Com estàs? Bé, gràcies. Quina llàstima!
Text:
Cançó:

Ulls sensibles
Una dona llarga i prima

Unitat 6. Comprar a Andorra
Objectius: Demanar un producte en un comerç.
Expressar bon desitjos.
Conèixer els territoris de parla catalana.
Gramàtica: La perífrasi d’obligació haver de + infinitiu
Vocabulari: Productes i establiments
Lletres i sons:L’alfabet
Expressions: Expressions per als bons desitjos
Text:
Cançó:
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Venim del nord, venim del sud
El rossinyol
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Unitat 7. Barcelona i Gaudí
Objectius: Demanar i dir com es va a un lloc.
Conèixer el modernisme de Barcelona.
Gramàtica: Imperatiu
Vocabulari: Carrers i edificis
Situacionals
Exclamacions
Lletres i sons: Emmudiments de les lletres h, r i t
Text:
Cançó:

Barcelona modernista
Tres i tres i tres

Unitat 8. El camp del Barça
Objectius: Dir quins són els nostres interessos.
Reconèixer informació rellevant a partir de rètols.
Demanar que es repeteixi una informació.
Conèixer les principals aficions esportives.
Gramàtica:

Verb jugar
Pronoms + verb agradar

Vocabulari: Esports
Accions d’activitats físiques
Quantitatius
Lletres i sons: Consonants c i ç, g i j
Text:
Cançó:

Blau, grana i molts altres colors
La lluna, la pruna. Un pam, dos pams... En pinxo va dir a en Panxo.

Unitat 9. La costa del Mediterrani
Funcions: Expressar sensacions físiques i relacionades amb la salut.
Dir el motiu d’una emergència.
Conèixer la costa mediterrània on es parla català.
Gramàtica: Verb trobar-se
Pronoms de complement indirecte
Vocabulari: Mals i malalties
Serveis d’urgència
Accidents geogràfics
Lletres i sons: Lletres que es doblen ll, rr i ss
Altres dígraf:ig, tx
Consonants i grups consonantics: b, v, tg, tj
Text:
Cançó:
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A banda i banda de les finestres
Tio Pep
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Unitat 10. Alegria, és Festa Major!
Funcions:
Dir què es vol menjar o es vol beure.
Demanar informació d’un acte festiu.
Conèixer elements de cultura popular.
Gramàtica: Verbs sortir i venir
Vocabulari: Aliments
Grups de cultura popular
Lletres i sons:Les vocals
Text:
Cançó:
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Us esperem a la festa!
El ball de Sant Ferriol
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