CATALAN LANGUAGE COURSE


Level A1 (12 weeks autumn term, 2 hours x week)
Level A1+ A2 (12 weeks spring term, 2 hours x week)



Book: Mas, Marta et al.(2005) Veus 1. Llibre d’exercicis. Barcelona: L’Abadia de Montserrat



Course description:

The aim of this course is to introduce the students to Catalan language. The topics will be related to the everyday communicative
situations that you can have when you visit a place like Catalonia, Valencia or Mallorca. The materials will be given in class and also you
will have more information in the website. The lessons will have a practical component, because the objective is to communicate in
Catalan, so, it is not only a grammar course. You will learn vocabulary and structures to be able to speak in a restaurant, in a market, etc.
Also we will learn cultural aspects, because with the language we learn part of the culture.

Unitat

1

2

Contents:
Continguts funcionals

Continguts gramaticals
- Abecedari: lletres i sons
- El sistema vocàlic
- Pronoms personals
- Identificar-nos i demanar que algú
- Els números
s’identifiqui
- Nacionalitats
- Preguntar la identitat d’una altra persona
- L’article i l’apòstrof
Intercanviar información personal
- Verbs: ser, dir-se, tenir, parlar i
- Expressar gustos i preferències.
viure,...
- Interrogatius
- Verb agradar
- Quantificadors
- Presentació de persones
- Adjectius: gènere i nombre
- Donar informació de terceres
- Els possessius

vocabulari

-

Salutacions i comiats
Vocabulari de professions
Vocabulari de les aficions

-

Vocabulari per a la descripció física i
el caràcter de la gent
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-

3

4

persones
Intercanviar informació de
ciutats

-

Parlar de rutines: demanar i dir què
es fa habitualment i puntualment
Demanar i dir l’hora
Comparar horaris de diferents llocs

-

Dir on viu algú
Descriure l’habitatge i l’entorn
Explicar qui són i com són els veïns
Explicar qui fa les feines de casa

-

Intercanviar información personal
sobre fets passats
Relacionar fets del passat amb
l’experiència personal

-

-

5

-

6

-

Intercanviar informació sobre
menjars típics i hàbits alimentaris
Expressar gustos i preferències
sobre menjars
Entendre i produir els intercanvis
lingüístics per comprar aliments
Entendre i produir els intercanvis
lingüístics en un restaurant.

-

Els demostratius
Verb haver-hi i verb ser
Quantificadors
Verbs reflexius
Present d’indicatiu
o verbs acabats en –AR
o Verbs incoatius
o Verbs acabats en –ir
o Verbs acabats en –er/-re
Expressar la freqüència
Expressions temporals
Estar + gerundi
Locatius
Diferència dels verbs ser/haver
hi/ tenir, estar-se/viure
Numerals ordinals
Pronoms de CD
Passat perifràstic/perfet/imperfet
Expressions temporals per situar
fets en el passat
Posició i canvi de forma dels
pronoms reflexius amb el passat
perifràstic

-

Vocabulari de la família
Vocabulari bàsic per descriure una
ciutat

-

vocabulari d’accions
habituals
les parts del dia
els dies de la setmana

-

Vocabulari de la casa
les feines de casa

-

Vocabulari per parlar de la vida
d’una persona

Verbs agradar, encantar, preferir,
estimar-se més
Pronoms CI
Expressar l’obligació: haver de +
infinitiu
Imperatiu

-

Vocabulari d’aliments i descripció
d’aliments
Instruments de cuina
Accions per cuinar
Tipus de botigues o parades del
mercat

-
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