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Objectius generals:
  
Comprensió oral
 
- Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i 
intervencions bàsiques en converses quotidianes.
- Entendre informació oral de primera necessitat.
  
Comprensió escrita 
 
- Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la 
informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
  
Expressió oral 
 
- Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir  converses senzilles en la 
varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat 
imprescindible que requereix el context.
  
Expressió escrita 
 
- Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.
  
Objectius específics:
  
- Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua en totes les 
habilitats anteriorment descrites dintre del següents àmbits i temes:
  
Àmbits
 
 · Via pública i interior de local
 · Habitatges i llocs d’allotjamet
 · Bars restaurants 
 · Bo gues comerços
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 · Administració en tats públiques
 · Actes socials

· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
 · Espectacles i acte públics
 · Centres educa u Temes

· Informació personal
 · Habitatge i llocs d residència
 · Ac vitats i relacions professional
 · Ac vitat quo diana, experiències, temps lliure i entreteniments

· Gastronomia
 · Llengua i comunicació

CONTINGUTS

FC01_SSCE140_2016

Català C (suficiència)

120SSCE140 2016

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/programacions_ensenyament_adults/a
rxius/suficiencia.pdf

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/programacions_ensenyament_adults/a
rxius/suficiencia.pdf
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