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3.3 DOMINI DE LA LLENGUA (TEMA 3)

Context

� L’aprenent HA DE SABER DONAR RESPOSTA a les situacions més
freqüents relacionades amb la llengua.

EXPRESSIÓ ORAL

� L’aprenent HA DE SABER:

Funcions Exponents

1 DEMANAR el significat d’una
paraula.

Què vol dir pèsol?

2 DEMANAR com es diu alguna cosa
en català.

Com es diu  “guisante” en català?

3 DIR que no ho entén. No ho entenc.

4 DEMANAR que parlin més a poc a
poc.

Una mica més  a poc a poc, sisplau.

5 DEMANAR que li ho repeteixin. M’ho pots tornar a dir,  sisplau?

6 DEMANAR  que li ho tradueixin. M’ho pots dir en espanyol, sisplau?

7 DEMANAR com es pronuncia una
paraula.

Com es pronuncia això en català?

8 DEMANAR que alguna cosa li sigui
lletrejada.

Com s’escriu llibre, sisplau?

9 UTILITZAR en contextos apropiats
. Determinants
   . articles
   . demostratius
   . possessius
   .quantificadors

. Adjectius qualificatius

. Pronoms personals

. Interrogatius

.el, la, els, les, un, una, uns, unes

. /aquest/

. /meu/ /seu/

. /molt/ /bastant/ /poc/ /cap/ /tot/

/groc, blau, verd, vermell/…/…
/gran, petit, mitjà…/
/quadrat, rodó…/

. jo, tu, /ell/…/…

. com?, quan?, quant?, què?, qui?,
quin?, on?, per què?
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. Adverbis i locucions adverbials:
   . situacionals (2,9)

   . temporals (6,7)

. verbs d’ús constant

.  dalt, baix, davant, darrere, dins, fora

.  avui, ahir,  demà, matí, tarda,
   abans, després

. ser, estar, haver, tenir, voler i poder

10 UTILITZAR els verbs relacionats
amb el domini de la llengua.

. entendre, parlar, preguntar,
  contestar, saber, dir, repetir

COMPRENSIÓ ORAL

� L’aprenent HA DE SABER:

1 ENTENDRE les preguntes que li fan els
   altres del tema del domini de la llengua.

Saps què has de fer?
Has entès  què t’he dit?

2 ENTENDRE  les respostes a les preguntes
   que ell faci sobre el tema del domini de la
   llengua.

3 ENTENDRE aquelles preguntes i afirmacions
   del tema del domini de la llengua quan les
   fan altres persones.

CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL

� L’aprenent HA DE SABER que:

1. La distància entre els parlants pot variar i ser més propera o distant segons
les cultures dels interlocutors.

2. En una conversa no s’acostumen a  deixar llargs silencis.




