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Nivell 3 – Continguts del curs
Unitat 1: A casa i salut
Lliçó

Conceptes principals

Gramàtica i ús

Relació amb l’espai

Jardí
Verbs i noms relacionats
Paraules de comparació

Temps verbals
L’imperatiu

Tasques domèstiques

Cuina
Cambra de bany
Sala d’estar
Verbs relacionats amb les tasques domèstiques

Oracions compostes
Preguntes i demandes

Esport i exercici

Esport
Exercici
Adverbis de temps: sempre, mai i de vegades

Puntuació
Contraris

Lesions i salut

Parts del cos

Expressió de les necessitats de la salut
Llenguatge corporal

Lesions lleus
Primers auxilis
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: Vida i món
Lliçó

Conceptes principals

Gramàtica i ús

Necessitat i possibilitat

Mode subjuntiu

Pronoms relatius

Pronoms i adverbis: tothom, tot, probablement i

Paraules compostes

Res
Esdeveniments

Geografia Naixement Casament Defunció
Present perfet

Present perfet continu
Convencions socials

Present perfet continu

Geografia i clima

Direccions cardinals Països nous

Discurs directe i indirecte

Oceans

Conjuncions

Tipus d’arbres
Regions climàtiques Pronoms possessius

Descripció i possessió

Activitat final

El contingut de les unitats por variar segons la llengua.
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Animals

Frases d’infinitiu

Adjectius nous
Pronoms possessius

Aspecte

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 3: Coses de cada dia
Lliçó

Conceptes principals

Gramàtica i ús

Creences i opinions

Present perfet
Adjectius i noms formats amb verbs
Contrastos: correcte, adequat i frases amb
si… no

El condicional
El gerundi

Agafar coses

Compres
Recipients
Només i mai

Mode subjuntiu
Síl·labes
Accentuació

Mides i fraccions

Menjar
Formes
Fraccions
Unitats de mesura

Adverbis interrogatius
Formes
Aproximació precisa

A la cuina

Estris
Materials
Cuinar i vocabulari de la cuina

Vocabulari de la casa i del menjar
Unitats de mesura precises

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: Llocs i esdeveniments
Lliçó

Conceptes principals

Gramàtica i ús

Política i mitjans

Política
Nacionalitats
Caps d’estat
Fonts de notícies
Vocabulari polític

El futur
Noms geogràfics

Llengües i empreses

Veu passiva
Vocabulari empresarial

Veu passiva
Quantificadors

Aprenentatge i memòria

Memòria
Aprenentatge
Formes adjectives de les direccions cardinals
Massa, des de, d’acord, mai i de nou

Adverbis
Grau
Quantitat

Celebracions

Celebracions
Festivals
Festivitats religioses

Verbs auxiliars
Freqüència

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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