
El contingut de les unitats por variar segons la llengua. 
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Unitat 1 : Viatges 
 

Lliçó Conceptes principals Gramàtica i ús 
Destinacions Tipus d’edificis         

Tipus de botigues 

Demanar direccions 

Seguir direccions 

Preposicions 

Combinació de pronoms 

Direccions i ubicació Transport públic 

Expressió de direccions  

Vehicles 
Verbs emprats amb mitjans de 
transport 

Diversos tipus d’estacions de transport 

L’imperatiu 

Números ordinals 

Hora, sortides i arribades  Itineraris de viatge 

Paraules específiques de l’hora 

Altres mitjans de transport 

Números del 70 al 99 

Vocabulari útil per a aeroports i estacions de tren 

Indicació de l’hora 

Hores del rellotge 

Previsió del temps Destinacions de viatges 

Vocabulari del temps 

Temperatura 
Tipus de precipitació 

Parlar del temps en el futur 

El futur 

Pronoms indefinits 

Activitat final Cada unitat s’acaba amb una activitat final interactiva que permet a l’estudiant practicar les principals habilitats 
assolides i aplicar els nous coneixements lingüístics en situacions de la vida real. 

 
Unitat 2: Passat i futur 

 

Lliçó Conceptes principals Gramàtica i ús 

Correspondència El passat 

Objectes indirectes 

Correspondència  

El futur 

Temps verbals 

Períodes de temps 

Significat i comprensió Objectes indirectes 

Demanar aclariments 

Assignatures de l’escola 

Pronoms de complement indirecte 

Demanar una repetició 

Carreres L’imperfet 

Diferents nivells educatius i estudiants 

Feines i llocs de treball 

El passat continu 

Puntuació 

Situacions formals i informals Comparació entre l’imperfet i el passat 

Demanar de manera formal 

Temps verbal present i passat 

Frases formals 

Activitat final Cada unitat s’acaba amb una activitat final interactiva que permet a l’estudiant practicar les principals habilitats 
assolides i aplicar els nous coneixements lingüístics en situacions de la vida real. 
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Unitat 3: Amics i vida social 
 

Lliçó Conceptes principals Gramàtica i ús 
Donar i seguir instruccions Vida social 

Activitats del temps lliure 

Planificació d’activitats 

Imperatiu formal 

Mesos de l’any 

Objecte directe/indirecte 

Vocabulari del calendari 

Planificació Planificació d’un esdeveniment 

Mitjans de comunicació  

Expressió de la data 

Imperatiu informal 

Números del 100 al 1.000 

Frases preposicionals 

Números 

Celebracions i cultura Tipus de festes  

Possessió  

Parlar per telèfon 

Demostratius: aquest i aquell 

Adverbis de lloc: aquí i allà 

Adjectius demostratius 

Cortesies 

Invitacions i disculpes Vocabulari de les festes 

Comparacions 

Acceptar o  refusar una invitació 

Expressió de l’educació 

Preferències 

Activitat final Cada unitat s’acaba amb una activitat final interactiva que permet a l’estudiant practicar les principals habilitats 
assolides i aplicar els nous coneixements lingüístics en situacions de la vida real. 

Unitat 4: Sopars i vacances 
 

Lliçó Conceptes principals Gramàtica i ús 

Sopar a casa o fora de casa Nova forma de futur 

Vocabulari del menjar i del restaurant 

Adverbi de grau 

Ús de preposicions 

Llocs d’interès i art Llocs d’interès 

Arquitectura 

Instruments 

musicals Art 

Negació 

Tipus de coses 

Emocions Edificis religiosos 

Emocions 

Verbs referents al turisme 

Seqüenciació de paraules 

Expressió de les emocions 

Seqüenciació d’esdeveniments 

Activitats de vacances Activitats comunes de les 

vacances Llocs on anar de 

vacances 

Coses per veure de vacances  

Roba específica de les vacances  

Previsió del temps 

Possessió  

Verbs modals 

Activitat final Cada unitat s’acaba amb una activitat final interactiva que permet a l’estudiant practicar les principals habilitats 
assolides i aplicar els nous coneixements lingüístics en situacions de la vida real. 




