
Dentro l’Italiano 
 
És un curs interactiu en línia que us permet l’autoaprenentatge de la 
llengua italiana a partir de diferents activitats i diferents nivells. 
 
La plataforma es pot consultar en diferents llengües: castellà, 
portuguès, italià, francès, alemany i anglès. Les eines que es podran 
consultar en la llengua escollida són: la gramàtica, el glossari i la guia 
de navegació. 
 
El sistema permet escollir el tipus d’imatge que vols que acompanyi 
als textos i l’itinerari que vols seguir: per situacions, per funcions 
lingüístiques i narratiu. 
 

 
 
Per situacions: el programa et dóna l’opció d’escollir unitats que 
tracten diferents situacions de la vida quotidiana per treballar-les 
després. De cada situació es pot veure un episodi i consultar la 
gramàtica que li correspon. 
 

 



 
Per funcions: ordena les lliçons per necessitats comunicatives. Estan 
classificades de la següent manera: 
 
Elements d’identificació (dades personals) 
Elements d’interacció social (relacions) 
Elements per realitzar adquisicions o compres 
Elements per parlar d’activitats personals 
Elements per expressar situacions moviment 
 
Narratiu: inclou els mateixos diàlegs que es poden trobar a l’opció 
per situacions però ordenat segons uns itineraris ja definits que 
demostren una continuïtat temàtica. 
 
Model de lliçó 
 
Una vegada dintre tens l’opció de sentir el text sense veure’l escrit o 
amb ell. Això ens permet l’opció de fer dictats de cada text. També 
podem  fer exercicis, veure els coneixements gramaticals que ofereix 
el text, consultar un glossari, consultar un diccionari automàtic, 
consultar un diccionari visual i un diccionari fraseològic: 
 

 
 
Una vegada que s’ha escoltat el text i l’hem reproduït visualment, 
podem fer els exercicis autocorrectius. 
 

                   
 



També podem consultar dubtes de vocabulari o d’expressions amb les 
diferents eines lingüístiques que ofereix el programa des de l’espai de 
la lliçó. 
 
Llista de comandaments 
 
A continuació teniu un resum amb totes els icones que trobareu al 
curs: 
 

 Torna a la plana principal. 

 Torna a dalt. 

 Per escollir un nou itinerari. 

 Per veure la llista dels icones 

 Visualitza el text del diàleg que s’està escoltant  

 Amaga  el text del diàleg que s’està escoltant. 

 Escolta el diàleg. 

 Fer una pausa al diàleg 

 Acaba el diàleg. 

 Escolta de nou el diàleg des del començament. 

 Feu els exercicis 

 Conjunt de fitxes gramaticals de gran agilitat de consulta. 

 
En aquesta taula s’indica, segons els establerts pel Common European Framework, a 
quin nivell de coneixement de la llengua es correspon la lliçó visitada. A continuació es 
fa relació de les lliçons de qualsevol itinerari que també es troben al mateix nivell.  

 Permet escoltar les lletres de l’alfabet i dels principals grups vocàlics i consonàntics 

 
Glossari: recull dels termes usats al cursa amb la possibilitat d’escoltar la 
pronunciació.  

 Diccionari automàtic: presenta les conjugacions / declinacions de cada terme. 

 Obre el diccionari fraseològic. 

 Obre el vocabulari visual. 

 Llegir més sobre el tema. 

 Torna al diàleg. 

 Cancel·la tot el que s’ha introduït fins aquell a la plana fins aquell moment.  

 
El resultat es carrega a la pàgina, mostrant en Blau les respostes correctes i en vermell 
les incorrectes.  

 Pàgina següent. 

 Pàgina anterior. 

 
Una vegada que hem triat quin model d’aprenentatge volem seguir 
(funcions, itineraris o narratiu), veurem que podem desplegar un 



menú des de l’opció de visualització sencera, que ens organitza el 
material lingüístic sota diferents criteris: 
 

 
 
Per situacions: inclou diferents àmbits de la vida quotidiana: a la 
ciutat, amb els amics, de vacances i a la feina. 
 
Per funcions lingüístiques: 
 

 Elements d’identificació (dades personals) 
 Elements d’interacció social (relacions) 
 Elements per realitzar adquisicions o compres 
 Elements per parlar d’activitats personals 
 Elements per expressar situacions moviment 
 Elements per manegar la comunicació 
 Elements per descriure el temps 

 
 
Per episodis: a continuació podem veure els títols dels episodis que 
ofereix el programa: 
 
 

 



Per funcions gramaticals: presenta una llista per a que l’alumne 
triï l’aspecte gramatical que més l’interessi. A continuació podeu 
veure la llista: 
 

 
 
Per àrees temàtiques: també trobareu organitzats els materials per 
àrees temàtiques. Són les següents: 
 

 
 
Per funcions comunicatives: a continuació també podeu veure la 
classificació per funcions: 
 

 


