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Nivell 5 – Continguts del curs
Unitat 1: Empresa i indústria
Lliçó

Conceptes principals

Gramàtica i ús

Indústria i energia

Indústries i materials industrials
Verbs de producció i manufactura

Oracions adjectives i subjuntiu

Venda al detall

Botigues
Preus i disponibilitat
Augment i reducció
Talles de la roba

Oracions subordinades i subjuntiu

Agricultura

Vocabulari de l’agricultura
Horari solar: mitjanit, migdia, alba i posta

Expressions impersonals

Serveis i informació

Vocabulari de l’atenció al client
Fer i cancel·lar plans
Prestar, deixar i recomanar

Nominalització
Noms amb arrels habituals

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: Art i belles arts
Lliçó

Conceptes principals

Gramàtica i ús

Literatura i pel·lícules

Discutir opinions
Cançons i històries
Gèneres i característiques

Adjectius emotius

Llei, govern i ciutadania

Govern i ciutadania
Cultura i tradició
Legalitat i il·legalitat

El condicional

Ciència i descobriments

Branques de la ciència
Vocabulari de les matemàtiques
Experimentació: descobrir i trobar una resposta

El condicional perfet

Aprenentatge i desenvolupament

Expressió de
possibilitats Gestió de
tasques
Debat sobre l’èxit

Descripció de la transformació: convertir-se

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.

El contingut de les unitats por variar segons la llengua. Els nivells 4 i 5 només estan disponibles per a anglès (americà i britànic), francès, alemany i italià.
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Unitat 3: Situacions d’emergència
Lliçó

Conceptes principals

Gramàtica i ús

Obtenció d’ajuda

Situacions d’emergència
Informar sobre emergències

Situacions contrafactuals: el plusquamperfet
de subjuntiu amb el condicional
Adjectius i adverbis relacionats

Urgències

Terminologia d’urgències
Tractament i sensacions: tractar i sentir

Importància relativa: greu i lleu

Desastres

Fenòmens naturals
Serveis d’emergències
Resposta de la comunitat: voluntariat i donacions
Descripció de la freqüència: habitual i inusual

Imperfet de subjuntiu

Resoldre problemes de viatges

Recursos interns: ambaixada, traductor i duana
Robatori i propietat
Explicar experiències: discurs directe i indirecte
Expressió de l’empatia

Discurs directe i indirecte

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: Família i comunitat
Lliçó

Conceptes principals

Gramàtica i ús

Ampliació de la família

Ampliació del vocabulari de la família
Expressió de la realitat: imaginar, dir la veritat i
Mentir

Adverbis: encara i ja

Explicacions i solucions

Descripció i resolució de problemes
Simple i complex
Proporcionar exemples i explicar connexions
Emocions: nerviós, excitat i confós

Frases introductòries

Passar el temps

Passar el temps amb amics
Expressió d’activitats preferides
Freqüència relativa: mai i sovint

Construccions amb no obstant això

Al veïnat

Geografia del veïnat Identificació
de parts d’objectes
Expressió d’interès
Contaminació i reciclatge

Preposicions: davant i darrere

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.

