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Introducció

De dalt a baix és el nou projecte d’Edicions Bromera per a l’aprenentatge de 

valencià. Arreplega els objectius i les orientacions de les actuals ordenacions i 

tendències educatives, tant la valenciana com l’espanyola i l’europea en gene-

ral. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura, basat en el Marc 

Europeu Comú de Referència per a les llengües, es fonamenta en una metodo-

logia comunicativa i incorpora d’una manera decidida i pràctica les tecnologies 

de la informació i la comunicació com a eines procedimentals bàsiques que vin-

culen l’assoliment de la competència lingüística amb la capacitat per a conviure 

en una societat on la interrelació amb els altres és una eina bàsica per a la rea-

lització com a persones.

Tenint en compte aquesta premissa, De dalt a baix parteix de l’experiència 

docent i el contacte directe amb l’alumnat, per això, hi predomina l’enfocament 

comunicatiu, que pretén consolidar la formació de l’alumnat a l’hora de com-

prendre i produir textos orals i escrits, en els diferents àmbits d’ús i fent servir 

els registres adequats.

Com és lògic, cada un dels manuals que conformen el projecte De dalt a baix 

està adreçat a parlants amb un domini divers de la llengua. S’ha volgut integrar 

en un mateix volum els dos primers nivells per tal de fer-ho coincidir amb els 

exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, i amb el con-

venciment que la primera fase de l’aprenentatge d’una llengua és especialment 

complexa i requereix una dedicació més gran. Pel que fa a la resta de nivells, De 
dalt a baix presenta un manual per a cada un, a més dels respectius solucionaris, 

recursos sonors, activitats digitals i altres materials de suport.

Així, el projecte De dalt a baix pretén ser l’eina amb què els i les estudiants 

que el facen servir puguen assolir la competència lingüística desitjada, d’acord 

amb el Marc Europeu Comú de Referència. Els manuals De dalt a baix són lli-

bres pràctics, amb gran quantitat d’activitats i textos diversos, que permeten 

treballar els continguts des de diferents perspectives i amb diverses tècniques, 

tenint en compte les quatre habilitats bàsiques i les característiques de la co-

municació actual. Alhora, s’hi ha inclòs la quantitat justa de teoria, que té com a 

funció servir de suport a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua, no consti-

tuir l’objecte d’aprenentatge.
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Aprenentatge del valencià amb el projecte De dalt a baix

El projecte De dalt a baix proporciona al professorat i a l’alumnat els recursos i 

materials següents:

• Llibres per a l’aprenent.

• Solucionaris.

• Recursos sonors descarregables.

• Dictats locutats.

• Models de proves d’avaluació.

• Activitats digitals interactives i autocorrectives.

• Altres eines de suport a l’ensenyament-aprenentatge, descarregables i/o 

fotocopiables.
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–Bon dia!

–Hola!

–Com va?

–Anem fent, i tu?

–Hola, qui eres tu?

–Jo sóc Robert. I tu, com 

et dius?

–Jo em dic Maria.

–Molt de gust!

–Igualment!

–Com et dius?

–Jaume. I tu, qui eres?

–Sóc Mercé.

–Qui és ell?

–No el coneixes? És el 

professor, es diu Manel.

Pareu atenció!

Com saludem?

–Bon dia.

–Bona vesprada.

–Bona nit.

–Hola.

–Com va (això)?

–Què dieu?

–Anem fent...

–Bé, i tu?

Quan coneixem 

o ens presenten 

una persona...

–Molt de gust!

–Igualment

–Encantat!/Encantada!

–Un plaer!

Saps què?

Normalment, quan co-

neixem una persona, 

fem dos besos. També 

podem fer una encai-

xada si la situació és 

més formal, o fins i tot 

saludar alçant la mà.

1 Escolta les converses i indica quines són formals i quines informals. Després, pen-

sa quin gest acompanyaria cada conversa (encaixada de mans, dos besos, un som-

riure o un gest amb la mà). Després repetiu per parelles algun dels diàlegs.

A

 –Ei! Com va?

 –Bé, i tu, com estàs?

 –Bé, gràcies!

B

 –Bon dia.

 –Bon dia, com va això?

 –Anem fent.

C

 –Hola.

 –Hola.

 –Tot bé?

 –Sí, i tu?
D

 –Bona vesprada. Com 

es diu vosté?

 –Bona vesprada, sóc 

Biel Lluch. I vosté, com 

es diu?

 –Em dic Alba Roig.

 –Molt de gust.

 –Encantada.

E

 –Bon dia, senyor.

 –Bon dia. Com va tot?

 –Bé, gràcies...

F

 –Hola, com et dius?

 –Hola, em dic Laia, i tu?

 –Jo em dic Robert.

 –Encantada.

 –Igualment.

Converses formals Converses informals

Ens coneixem? UNITAT 1
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A1

Els nostres sons

L’alfabet

A B C D E F G H
a be ce de e efe ge hac

I J K L M N O P
i jota ca ele eme ene o pe

Q R S T U V W X
cu erre esse te u ve ve doble ics

Y Z
i grega zeta

I també...

Ç: força, feliç
LL: lloc, millor
NY: company, aranya
TX: cotxe, despatx

Símbols

´ (accent tancat): avió
` (accent obert): això
¨ (dièresi): raïm
’ (apòstrof): l’home

2 Busqueu en Internet la cançó «L’abecedari» de Dàmaris Gelabert i copieu-ne la 

lletra.

Pareu atenció!

Si no enteneu una cosa, 

podeu preguntar:

–Què vol dir...?

–Com s’escriu...?

–Pots repetir-ho, per 

favor?

R
eu
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ó 
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S •  Ens presentem

•  Demanem informació

•  Fonètica, elocució i ortografia: e i o obertes (regles i excepcions)

•  Lèxic: salutacions i comiats, ser i dir-se, oficis 

•  Morfosintaxi: present d’indicatiu, interrogatius

Gràcies a les llengües, les persones podem comunicar qualsevol tipus d’idea. A hores 

d’ara, segur que ja saps presentar-te i alguna coseta més, però no és sobrer repassar 

les habilitats que potser ja has adquirit. Au, va, posa a prova les teues habilitats co-

municatives escoltant aquestes converses!

1  Com que t’acabes de matricular en el curs, necessites urgentment començar a 

fer amics i amigues. Escolta i anota les expressions que et poden resultar útils per a 

contactar amb altres persones i presentar-te.

Hola, Toni. 

Encantat de 

conéixer-te.

2  Com que és probable que encara no conegues la major part dels companys i 

companyes de classe, alceu-vos i presenteu-vos. Sigueu breus i ben educats, amb 

salutació i comiat inclosos.

3  A més de presentar-te, és possible que necessites demanar informació. Escolta 

aquestes converses i respon les preguntes.

•  Quantes converses has escoltat?

•  Quantes persones participen en cada una? Quantes són dones? I homes?

•  Sobre què parlen?

•  De quins treballs es parla en cada conversa? Quin et sembla més interessant? Per 

què?

•  Anota les paraules o expressions que desconeixies, o que t’han semblat més curi-

oses. 

Molt de gust, Pilar. 

Em diuen Xavier.

Hola, bon 

dia. Sóc 

Bruno. Elles es diuen 

Sara i Sílvia, i 

jo sóc Martí.

Hola, Lluna. 

Et presente el 

nou company, 

Oriol.

Hola, sóc Ona. 

Com et diuen?

Reunió de veïns

7

1

MOLT HÀBIL

4  Practiqueu en veu alta, per grups, una de les converses anteriors. Introduïu canvis perquè s’assemble més 

a les vostres situacions personals.

•  Repartiu-vos els papers.

•  Confeccioneu-vos un guió escrit.

•  Repetiu la tasca un parell de voltes i aneu variant les intervencions.

Hi ha una sèrie d’estructures que solen aparéixer en aquesta classe de converses. Llig les d’aquest quadre i ano-

ta’n altres que conegues.

Salutacions

Formals

Encantat

Molt de gust

Informals

Com va això?

Ei, com vas?

Xe, com va (la cosa)?

Neutres

Hola!

Com estàs?

Bon dia / bona nit!

Respostes

Formals

Encantat

Molt de gust

Informals

Ei, molt bé!

La mar de bé, i tu?

Mira, anem fent

Doncs va

Xe, molt bé!

Home/Dona, doncs tirant

Neutres

Hola!

Molt bé, i tu?

Bon dia / bona nit!

Comiats

Formals

Adéu

Informals

Salut!

Neutres

Fins ara

Fins després

Fins demà

Fins prompte

Bona nit!

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5  Per parelles, penseu com us saludaríeu i us acomiadaríeu en cada una de les situ-

acions següents.

 a) Hui és el primer dia de classe a l’acadèmia d’idiomes. Per fi  comences el curs de xinés! 

De moment, no en saps ni un borrall, per això comenceu a parlar-vos en valencià. 

Com és eixe primer moment entre els dos? I com us acomiadeu?

 b) Resulta que la professora de xinés és la fi lla de la parella que regenta el restaurant 

oriental del teu poble, a qui coneixes de tota la vida. Quina casualitat! Comenteu com 

ha passat el temps, què és de les vostres vides, etc.

 c) En eixir de classe, la teua parella t’està esperant de sorpresa per a anar a fer un mos 

al centre. Que bé, t’anirà de categoria fer una passejada i menjar alguna cosa abans 

d’anar a casa.

El projecte De dalt a baix
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Característiques principals dels llibres De dalt a baix

• Enfocament pràctic i comunicatiu, que combina exposicions teòriques clares 

amb activitats concretes.

• Atenció especial a la llengua oral en tots els nivells.

• Senzillesa i rigor en el tractament dels continguts gramaticals i sociolingüís-

tics, amb respecte per la diversitat de la llengua i sempre a partir de les carac-

terístiques del valencià.

• Treball de les quatre habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) 

en totes les unitats didàctiques, amb activitats pautades que ajuden fins i tot 

les persones que preparen les proves sense assistir a classes.

• Tria acurada de textos de diferents àmbits d’ús i tipologies diverses, actuals i 

interessants per a l’alumnat.

• Enfocament sistemàtic de l’estudi de la llengua, amb contextualitzacions tem-

porals i espacials, eixos cronològics i una àmplia selecció de textos de totes les 

tipologies.

• Inclusió d’obres literàries significatives de tot l’àmbit lingüístic i de tots els 

gèneres (poesia, narrativa, teatre i assaig).

• Selecció i creació de textos que fan referència a situacions quotidianes i rea-

listes.
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TAL COM SONA

En valencià, la e i la o poden pronunciar-se obertes o tancades, però de què depén? Hi ha dos factors: l’etimologia 

i el context fonètic en què es troben.

Tant la e com la o obertes només poden aparéixer en síl·labes tòniques, excepte en les paraules dèsset i dènou. 

Ara veurem els casos més comuns:

• Solem trobar e oberta i o oberta davant de síl·laba que conté una i o una u: misteri, cossi, tebi/tèbia, ingenu/

ingènua, obvi/òbvia, pròfug/pròfuga, mòdul...
• En les esdrúixoles solen aparéixer e i o obertes: experiència, ètica, histèria, sèrie, pèrdua, època, dèspota, òptica. 

Excepcions: església, Dénia, grémola, llémena, témpores, sémola, séquia, sépia, sénia, fórmula, pólvora, tómbola, 
góndola, tórtora, escórpora, gódua.

• Hi ha paraules femenines esdrúixoles que contenen e i o obertes. En les formes masculines planes, també hi 

haurà vocals obertes: ètica/ètic, pròfuga/pròfug, brètola/brètol... Excepcions: cérvol/cérvola, feréstec/feréstega, 
llépol/llépola, térbol/térbola.

• Trobarem e i o obertes en els mots plans que són termes científics i tècnics: alvèol, pètal, sèpal, telèfon, esòfag, 
fenomen, omòplat, òfset, saxòfon, tòrax... Excepcions: estómac, furóncol i mots formats amb el sufix -ema (teo-
rema, fonema...).

11 De segur que moltes paraules dels exemples anteriors no les coneixies o les havies escoltades molt poques 

vegades. Busca-les en el diccionari i anota’n el significat.

llémena témpores grémola escórpora gódua

12 Hi ha una sèrie de paraules que signifiquen el mateix i s’escriuen igual en valencià i en castellà. Totes tenen 

també una o tònica, però no sempre sona igual en les dues llengües. Llig-les en veu alta i escriu /o/ al costat de 

les paraules que tinguen el so de la o tancada i /ɔ/ al costat de les paraules que tinguen o oberta.

copa (.............)

broma (.............)

bota (.............)

coma (.............)

onda (.............)

calor (.............)

oca (.............)

cosa (.............)

foca (.............)

monja (.............)

esposa (.............)

curiosa (.............)

sopa (.............)

mona (.............)

furiosa (.............)

gol (.............)

sol (.............)

aviador (.............)

gota (.............)

boca (.............)

esponja (.............)

toca (.............)

ronda (.............)

persona (.............)

13  Llig el text següent en veu baixa per a localitzar totes les o i e obertes i tan-

cades. A continuació, llig-lo en veu alta fent-ne una pronunciació correcta. Pots 

utilitzar un diccionari de pronunciació si tens dubtes.

Anastàsia va obrir els ulls a poc a poc. Gaudia del moment, donant-li un toc d’emo-

ció i misteri. Alçà les parpelles i va veure’s Bigotis al davant. Aleshores va sentir 

que se li encollia el cor. Notà que l’estómac se li regirava com si estiguera a punt de 

perbocar. Estava marejada, pitjor que si estiguera a la vora d’un abisme a punt de 

caure.

Presa del terror, es parà sobre les potes del darrere. Obria i tancava la boca com 

un peix fora de l’aigua. Dominada pel pànic, exclamà fora de si:

–Un ratolí! Socors! Un ratolí!

RICARDO ALCÁNTARA. L’olor de la mare. Edicions Bromera

El primer dia
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DE CATEGORIA

Per regla general, per a formar el femení d’un substantiu afegim la terminació -a al masculí, per això fem de gat, 

gata, i de xiquet, xiqueta. Però no sempre és així. Observa la taula que hi ha a continuació i descobriràs que hi ha 

substantius que formen el femení d’una altra manera.

Els substantius acabats en -e, -o, -u àtones solen fer el 

femení canviant aquestes vocals per una -a.
Psiquiatre, psiquiatra; monjo, monja; Andreu, Andrea. 

Però hi ha algunes excepcions: orfe, òrfena, el/la conser-
ge, el/la noble...

Els substantius acabats en vocal tònica afigen al mas-

culí la terminació -na per a formar el femení.

Cosí, cosina; guardià, guardiana; campió, campiona...

Alguns substantius afigen al masculí les terminacions 

-ina, -essa.

Heroi, heroïna; jutge, jutgessa; alcalde, alcaldessa... però 

príncep, princesa; marqués, marquesa...

Altres substantius tenen terminacions pròpies: -or, 

-riu; -òleg, -òloga.

Emperador, emperadriu; psicòleg, psicòloga.

Els substantius acabats en -aire i -cida són invariables. El/la boletaire, el/la parricida...

Els substantius amb el sufix -ista designen tant el mas-

culí com el femení, però poden adoptar la terminació 

-iste/-ista per a distingir el gènere.

El pianiste, el/la pianista.

14 Torna a escriure les oracions canviant el gènere.

a) L’avi, el pare i el germà van presenciar la partida de 

la germana.

b) L’amo de la sabateria ha perdut el respecte al fill de 

l’alcalde.

c) El farmacòleg i l’analista han anat a la consulta de la 

metgessa.

d) La monja del convent ha perdut la sandàlia.

e) Han acudit un amic i un conegut de la cunyada del 

cosí del seu marit.

f) Acabaré per no parlar al meu veí.

g) El responsable de pintar la façana no ha acudit per 

casa.

h) Cert professor ha arribat hui tard a l’escola i s’ha re-

fugiat a la sala de professors.

i) En aquella granja feia falta un ase i una egua.

j) L’ós és un animal en perill d’extinció.

15 Reescriu el text següent. Substitueix el nom de Marina pel de Joan i canvia el gènere de totes les paraules que 

ho admeten.

Marina era castellonenca i vivia al carrer Major. Sempre havia volgut ser psicòloga, però el pare no la va deixar. 

Havia d’aprendre a cuidar la granja, donar menjar a les gallines i els cavalls i collir les tomaques, li deia quan era 

menuda. Quan es va fer gran, va tindre dos filles i un fill. Quan van ser majors i van fer la seua vida fora de casa, 

es va quedar sola. Però un dia que visitava la seua cosina, que era òrfena des de menuda, va escoltar una melodia 

que eixia de casa del veí, que era jutge i tenia una filla de mitjana edat que era pianista. En eixe moment va decidir 

que volia estudiar música.

El gat i la gata 

juguen amb la pilota i la xiqueta 

els mira entretinguda.

En família
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Amb esta filosofia i seguint la mateixa lògica lingüística, l’Institut d’Estudis Catalans, en la seua Proposta per a 
un estàndard oral de la llengua catalana, I (Fonètica), publicada en 1990, mostrà ja un clar canvi de tendència respec-

te a este fenomen en relació amb la tradició gramatical precedent, i passà a considerar admissible «la diferencia-

ció fonètica entre el masculí i el femení del sufix ista: turista, pronunciat turiste (masc.) o turista (fem.), pròpia dels 

parlars occidentals». Fou un gest significatiu, sens dubte; però clarament insuficient. ¿Per què hauria de conside-

rar-se admissible només en el nivell oral? [...]

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, partint de la pròpia tradició literària i amb la voluntat 

de recuperar la nostra realitat lingüística genuïna –que eixos són, al cap i a la fi, els objectius 

marcats en la seua llei de creació–, ha incorporat al Diccionari normatiu valencià la moció de 

gènere en les paraules acabades en la terminació ista: iste per al masculí i ista per al femení. 

Això significa, en primera instància, que els parlants no haurien de pensar, ni remotament, 

que quan fan esta distinció parlen malament. En segon lloc, els professors i els examina-

dors haurien d’evitar temptacions punitives anacròniques per este motiu, com també 

les de considerar que es tracta d’un fenomen propi de registres poc formals. [...]

JOSEP LACREU, blog Pren la paraula (17/3/2017)

• Des de quan es fa la distinció entre -iste/-ista?

• Es fa només en valencià o també en altres parlars?

• Per què és útil tindre parelles com artiste/artista o dentiste/dentista?

• Estan acceptades per la normativa?

• Comenteu amb la professora o el professor aquesta frase: «Els professors i els exa-

minadors haurien d’evitar temptacions punitives anacròniques per este motiu, com 

també les de considerar que es tracta d’un fenomen propi de registres poc formals».

En algunes paraules, el masculí i el femení no es diferencien morfològicament, sinó lèxicament. És el cas dels noms 

que tenen una paraula diferent per a cada gènere (marit/muller, oncle/tia, gendre/nora...), o dels noms epicens, que 

recorren als termes mascle i femella per a concretar el gènere (hipopòtam mascle / hipopòtam femella).

25  Per parelles, inventeu un diàleg improvisat en què apareguen tres parelles de noms diferenciats lèxica-

ment i tres parelles de noms epicens. Teniu cinc minuts!

Dubtes freqüents

26 Alguns noms acabats en -or han canviat de gènere al llarg dels segles, i això ens fa dubtar. Classifica els sintag-

mes següents en masculins (M) o femenins (F).

un error fatal (............)

una calor horrorosa (............) 

el sopor (............) 

la suor apegalosa (............)

blancor absoluta (............)

la màxima esplendor (............)

un amor prohibit (............)

una remor tenebrosa (............)

bona olor (............)

el terror (............)

una resplendor enlluernadora (............)

aquella amargor inexplicable (............)

Per desgràcia, no hi ha cap regla que t’indique el gènere d’aquestes paraules, de manera que hauràs de consultar 

el diccionari o recórrer a la memòria.

En família
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27 Treballes en un periòdic i et demanen que traduïsques aquests titulars de l’agència de notícies al valencià. Aler-

ta amb les diferències de gènere entre les dues llengües.

a) La deuda acumulada por el Gobierno supone una gran desventaja para atraer inversiones.

b) El delantero del Madrid, todo un icono de su equipo, será investigado por no haber declarado sus cuentas en Suiza.

c) La presencia de bacterias se ha confirmado en varios lotes de espinacas y legumbres en conserva.

28 Coneixes altres paraules que tinguen un gènere en valencià diferent del que tenen en castellà? Completa la 

taula següent i en tindràs una mostra.

Valencià Gènere Castellà Gènere Valencià Gènere Castellà Gènere

dot dote senyal señal

dent diente cataplasma cataplasma

alicates alicates síndrome síndrome

disfressa disfraz anàlisi análisis

corrent corriente estratagema estratagema

29  Escolta les oracions següents i detecta les errades.

A voltes el gènere ens ajuda a identificar el significat d’una paraula, per exemple, en el cas de mots polisèmics (el 
llum, la llum) o homònims (el pols, la pols).

30 Completa el text següent perquè tinga sentit.

El marit tenia ......................... (UN/UNA) ordre d’allunyament, però va fer servir ......................... (ELS/LES) claus que conservava per a 

entrar al domicili familiar. Els veïns, que li havien negat ......................... (EL/LA) salut, van avisar la policia en veure ......................... 

(EL/LA) llum del menjador encés. Sabien que la dona era de viatge i ho van trobar sospitós.

Quan van arribar els agents, l’home, que feia ......................... (MOLT/MOLTA) pudor d’alcohol, va intentar fugir per la 

finestra agafant-se ......................... (DEL / DE LA) canal, però els policies el van reduir llançant-lo ......................... (AL / A LA) terra.

BANC DE PROVES
Dialoga amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final, podeu arribar a un acord.

Situació: esteu convidats a una tertúlia en una sala pública per a parlar de llenguatge no sexista.

Persona A: està convençuda que la millor manera de donar visibilitat a la dona és usar el masculí i el femení 

sempre que siga possible.

Idees: és masclista considerar que el masculí és el gènere no marcat; l’ús del masculí inclusiu invisibilitza la 

dona; les regles del llenguatge, les decideixen els usuaris.

Persona B: està a favor de donar visibilitat a la dona, però creu que usar masculins i femenins a tort i a dret no 

és pràctic ni practicable, i que cal buscar altres fórmules.

Idees: una cosa són les regles del llenguatge i una altra la ideologia dels parlants; les persones que usen formes 

desdoblades sempre se’n deixen alguna; hi ha altres recursos per a donar visibilitat a la dona en el llenguatge.

Reunió de veïns
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MOLT HÀBIL

6  Andreu és repartidor de material de papereria per a ofi cines, però vol canviar de faena. Ha quedat amb 

la seua amiga Noèlia per a fer-se un perfi l en una xarxa social de cerca de treball. Para atenció a la conversa i 

marca les respostes correctes.

V F

Andreu vol canviar de faena. Un dels motius és que matina massa.

Abans, treballava en una botiga de menjars preparats del seu germà, però no li agradava la faena.

La seua preparació acadèmica li permet triar entre opcions interessants.

En realitat, ara mateix no li importaria anar-se’n una temporada fora, al Regne Unit, o a Itàlia.

Ja ha mirat algunes ofertes, pensa que no li resultarà difícil fer el canvi.

L’ambient de treball és molt important per a ell.

7  Ara comenta amb el teu company o companya les respostes a aquestes preguntes.

•  Andreu té experiència com a animador sociocultural. En què consisteix aquesta faena?

•  Què és un magatzem de papereria? Quins productes penses que hi deu haver? Fes una llista.

•  Què fa un repartidor? Quins inconvenients i quins avantatges té aquest ofi ci?

•  Andreu diu que es va fer una ferida amb un tornavís. Què és un tornavís?

•  Segons tu, és preferible un treball amb jornada partida o amb horari seguit?

8 Què és una persona emprenedora? Totes aquestes ho són. Explica a què es dediquen i en què consisteixen els 

seus treballs.

Reunió de veïns
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TAL COM SONA

Trobes alguna diferència en la pronúncia de les e de la paraula perfecte?

En valencià, la lletra e es pot pronunciar de dues maneres diferents: la e tan-

cada, que en l’alfabet fonètic es representa /e/, i la e oberta, que es represen-

ta /Ɛ/. La e oberta només pot aparéixer en síl·laba tònica.

Passa el mateix amb la lletra o, que pot ser oberta, /ɔ/, o tancada, /o/. Igual 

que ocorre amb la e oberta, la o oberta només apareix en síl·laba tònica.

9  Escolta i digues quines paraules contenen els fonemes e oberta i o oberta. 

10 Pronuncia les e i les o obertes de les paraules que has seleccionat en l’activitat anterior, i també totes aquestes.

model

xarop

oferta

fi deu

rebost

peu

òliba

pot

mos

histèric

mèdic

telèfon

verd

monstre

bosc

crèdit

cèl·lula

terròs

fi llola

remoure

incert

En aquesta taula hi ha els contextos més freqüents en què trobem e oberta.

En la síl·laba següent hi ha una i. premi, mèrit, obsequi

En la síl·laba següent hi ha una u. ingenu, perpetu, fèmur

En la majoria de paraules esdrúixoles. gènere, fècula, histèria

En molts cultismes. telègraf, elèctrode, bicèfal

En paraules acabades en -ecte/a, -epte/a recta, repte, recepta

Davant de l o l·l. cel, mel, novel·la

Davant de rr. ferro, terra, gerra

Davant de r + consonant. verb, cert, obert

En noms i adjectius amb el grup -ndr-. tendre, cendra, gendre 

En algunes paraules amb el diftong eu. europeu, jueu, trineu

He vist una 

oferta de faena per 

al magatzem d’una 

fusteria. Busquen 

personal amb 

experiència.

Bon dia, Esteve. 

M’acompanyes a 

Otos? He d’anar a 

fer un reportatge 

sobre els rellotges 

de sol.

/peɾfƐ́kte/

Qualsevol 

xicon de la colla 

nova de dolçainers 

fa alhora música i 

una altra 

carrera.

Durant uns 

mesos he fet de 

mestre de suport 

en un col·legi de 

xiquets i xiquetes 

amb necessitats 

especials.

Gemma 

és experta en 

receptes de cuina 

vegana, però no sé si 

li interessa treballar 

en el restaurant 

del teu carrer.
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Metodologia i aprenentatge pràctics

L’aprenentatge de qualsevol llengua, l’adquisició de la competència en comu-

nicació lingüística, és un dels pilars de la convivència social, i va estretament 

lligat al desenvolupament de la competència social i cívica. Per això, l’àrea de 

llengua té un plantejament bàsicament procedimental que implica l’aprenen-

tatge de les habilitats lingüístiques necessàries per a la comprensió de les 

experiències col·lectives i de l’organització i el funcionament del passat i el 

present de les societats. A més, en molts casos, es plantegen situacions d’apre-

nentatge estretament lligades a la realitat social del món actual, els seus con-

flictes i motivacions, els elements que són comuns i els que són diferents, així 

com els espais i territoris en què es desenvolupa la vida dels grups humans, i els 

seus èxits i problemes, per a comprometre’s personalment i col·lectivament a 

millorar-los, i participar així, de manera activa, eficaç i constructiva, en la vida 

social i professional. Així doncs, per mitjà de l’organització d’equips de treball 

cooperatius s’hi incorporen formes de comportament individual que capaciten 

les persones per a conviure en una societat cada vegada més plural, dinàmica, 

canviant i complexa.

Des del punt de vista metodològic, es proposa l’enfocament comunicatiu com 

a plantejament didàctic bàsic per a l’aprenentatge i l’avaluació. El fet de desenvo-

lupar la competència comunicativa suposa adquirir coneixements a través de la 

pràctica i la participació actives en àmbits socials que, com a tals, es poden des-

envolupar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com 

en els contextos educatius no formals i informals. En aquest sentit, s’han 

de dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge que possibiliten, imiten 

o reproduïsquen de la manera més fidel possible situacions reals 

d’interacció, comprensió i expressió oral i escrita, de manera que 

els estudiants puguen aplicar-hi els coneixements apresos.

D’altra banda, també és un enfocament didàctic que cal te-

nir en compte l’aprenentatge dialògic, plantejament 

didàctic que entén que les persones aprenem a partir 

de les interaccions amb unes altres persones, és a dir, 

que construïm el coneixement, en primer lloc, des d’un 

pla intersubjectiu, des d’un àmbit social, i, progressi-

vament, l’interioritzem amb un coneixement propi, 

intrasubjectiu. Per mitjà del diàleg, transformem les 

relacions, el nostre entorn i el nostre propi coneixe-

ment. Per tant, sota aquesta concepció de l’aprenen-

tatge, l’alumnat, per a aprendre, necessita situacions 

d’interacció. Però no sols necessiten un gran nombre 

d’interaccions i que aquestes siguen diverses, sinó 

que, a més, el diàleg que s’establisca ha d’estar basat 

en una relació d’igualtat i no de poder, la qual cosa sig-

nifica que tots i totes tenim coneixement per a aportar. 

Són aquests espais d’interacció els que l’escola ha d’as-

segurar si es vol oferir una educació de qualitat.
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En aquest sentit, s’establirà un aprenentatge dialògic en la mesura que s’aug-

mente al màxim l’aprenentatge instrumental, s’afavorisca la creació de sentit 

personal i social, es promoguen situacions d’aprenentatge impregnades de prin-

cipis solidaris i en les quals la igualtat i la diferència siguen valors compatibles i 

mútuament enriquidors, tant instrumentalment com en nivells de cohesió social.

A més, s’ha de tendir a un aprenentatge situat que emfatitze la dimensió so-

cial dels processos d’adquisició de les competències, un aprenentatge vinculat 

a un determinat context cultural, social i de relacions, i a unes determinades 

tasques que les persones hauran de resoldre i que els permetran adquirir la 

competència necessària.

Aquesta visió de l’aprenentatge contextualitzat o situat connecta amb una 

àmplia tradició de teories i pràctiques educatives que, en la societat de la infor-

mació, veuen reforçat el seu valor. El paper actiu i autònom dels alumnes cons-

cients de ser responsables del seu aprenentatge ha de ser reforçat per una gran 

varietat de mètodes actius que faciliten la participació i la implicació d’aquests, 

i l’adquisició i ús de coneixements en situacions reals que generen aprenentat-

ges transferibles i duradors.

Els mètodes actius poden recolzar-se en estructures d’aprenentatge coo-

peratiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb altres membres de 

la comunitat educativa i l’entorn, de manera que, a través de la resolució 

conjunta de les tasques, els membres del grup desenvolupen noves 

habilitats i estratègies que es poden aplicar a situacions semblants 

en contextos formals i no formals. Es tracta de transformar les 

estructures d’aprenentatge individualistes, vinculades exclusiva-

ment a l’aprenentatge de continguts descontextualitzats, en es-

tructures d’aprenentatge cooperatiu perfectament compatibles 

amb altres mètodes actius, i tots aquests, amb l’aprenentatge de 

les competències.

L’aprenentatge competencial, per la seua mateixa naturalesa, in-

vita a aquesta integració metodològica que es recolza en les relacions 

dels diferents mètodes actius amb diverses maneres d’ensenyar con-

tinguts i processos, que són substancialment diferents, i que s’en-

senyen vinculats als coneixements de les distintes àrees. 

Se’n poden esmentar ací diversos models o enfoca-

ments metodològics (conductuals, constructivis-

tes, socials o personals) o simplement menci-

onar exemples dels diversos enfocaments 

(anàlisi de tasques, simulació i/o joc de rols, 

estudi de casos, investigació en l’entorn, es-

tímul de la creativitat, models personals per 

a l’augment de l’autoestima, etc.) o seqüèn-

cies didàctiques que es podrien utilitzar 

per a la programació de les unitats didàc-

tiques (aprenentatge basat en projectes, 

aprenentatge basat en problemes, apre-

nentatge servei, etc.).
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El Marc Europeu Comú de Referència

El MECR és una mena de guia per a l’ensenyament i aprenentatge de les llen-

gües que es va elaborar al si del Consell d’Europa –que en recomana l’ús als 

països membres des del 2001–, i que inclou una escala comparativa del nivell de 

competència entre diferents idiomes.

El document és una descripció detallada i exhaustiva del que s’ha d’apren-

dre per a poder utilitzar una llengua en diferents situacions comunicatives, i en 

nivells diversos que inclou el context cultural en què s’utilitza la llengua. El Marc 

Europeu Comú de Referència també defineix els nivells de domini de la llengua 

que permeten mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l’aprenen-

tatge i durant tota la vida, informació molt útil per a elaborar programes de llen-

gua, orientacions curriculars, exàmens, llibres de text, etc.

El Marc Europeu Comú de Referència es va elaborar tenint present dues 

finalitats principals (fragment del prefaci del MECR):

1. Fomentar en tota classe de persones implicades en el camp de la llengua, 

incloent-hi els mateixos aprenents, la reflexió sobre qüestions com ara:

• Què fem realment quan parlem els uns amb els altres o quan ens es-

crivim?

• Què ens capacita per a actuar d’aquesta manera?

• Què necessitem aprendre quan intentem utilitzar una nova llengua?

• De quina manera establim els objectius i marquem el progrés al llarg 

de l’itinerari des d’un desconeixement absolut fins a un domini efectiu 

d’una llengua?

• Com es produeix l’aprenentatge d’una llengua?

• Què podem fer per a ajudar-nos a nosaltres mateixos i què podem fer 

per a ajudar altres persones a aprendre millor una llengua?

2. Facilitar el diàleg tant entre els professionals de l’ensenyament com en-

tre aquests professionals i els usuaris dels serveis que ofereixen sobre 

els objectius que pretenen assolir i les maneres d’aconseguir-ho.
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Descripció dels nivells

El MECR ha d’ajudar els usuaris a descriure els nivells de domini de la llengua 

que s’exigeixen en els exàmens i programes d’avaluació existents per a facilitar 

les comparacions entre diferents sistemes de qualificacions. Amb aquesta fina-

litat s’han desenvolupat l’esquema descriptiu i els nivells comuns de referència.

Els nivells comuns de referència

En general, sembla que un marc general de sis nivells amplis cobreix adequada-

ment l’espai d’aprenentatge que resulta pertinent per als aprenents de llengües 

europees. Per tant, el sis nivells en què es basa el marc són aquests:

Bàsic

Avançat

Domini 
funcional 

global

Usuari  
experimentat

Usuari  
independent

Usuari bàsic

Inicial

Llindar

Domini 
funcional 

efectiu
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Descripció dels nivells

De cara al disseny de currículums i materials, el MECR presenta els nivells següents:

Usuari experimentat C2

Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llig o escolta. Pot 

resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, recons-

truir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expres-

sar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils 

de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Usuari experimentat C1

Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en re-

coneix el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat 

sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. 

Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, 

acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i de-

tallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures 

organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Usuari independent B2

Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes 

concrets o abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de 

l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa 

i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants na-

dius sense que comporte tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir 

textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt 

de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de 

diverses opcions.

Usuari independent B1

Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes 

relatius a la faena, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de 

situacions lingüístiques que poden aparéixer quan es viatja a una zona on 

es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill 

i coherent sobre temes que li són familiars o d’interés personal. Pot des-

criure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i 

explicacions de les opinions i els projectes de manera breu.
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Usuari bàsic A1

Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases 

molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot pre-

sentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre 

preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les 

coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra 

persona parle a poc a poc i amb claredat i que estiga disposada a ajudar. 

Usuari bàsic A2

Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacio-

nades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions 

personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, 

ocupació).

Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigisquen 

un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habi-

tuals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seua experiència o 

bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats 

amb necessitats immediates.

Característiques dels nivells del MECR amb relació a la 
JQCV

L’administració valenciana ha optat per vincular els nivells de la Junta Qualifi-

cadora de Coneixements del Valencià amb aquells que presenta el Marc, amb la 

idea de bastir l’aprenentatge de la llengua pròpia d’una oficialitat equivalent a 

la de la resta de llengües europees. Per això, aquest organisme ha publicat els 

descriptors globals per a cada un dels nivells que seran objecte d’examen en les 

proves que se celebren periòdicament.


