
 

 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

Curs de dialecte marroquí (Dàrija) – Nivell Inicial II 
 

Professor:  Abdallah Tagourramt 
 

Destinataris del curs: 
Persones interessades en aprofitar els seus coneixements d’àrab estàndard per aproximar-se a 
la comunitat marroquina i que ja hagin aprovat el nivell inicial I de dàrija de l'EOI. Les persones 
que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova.  
 

Durada:  
60 hores  (30 sessions de 2 hores) 
  

Horari:  
Divendres, 18.00 – 20.00 
 

Dates: 
20/10/2017 – 08/06/2018  
 

Lloc: 
Aula a determinar 
 

Objectius del curs: 
1. Mantenir converses més llargues en diferents situacions. 
2. Saber descriure persones, objectes i llocs. 
3. Expressar el dubte i la certesa. 
4. Relatar oralment fets i esdeveniments en present, passat i futur de manera profunda. 
5. Saber triar el lèxic adequat per tractar un tema concret corresponent a una situació concreta. 
6. Opinar sobre coses i persones expressant sentiments i impressions. 
7. Donar consells i fer recomanacions. 
8. Començar a acostumar-se als diferents accents de dàrija segons les zones geogràfiques més 
destacades. 
9. Descripció del temps. 
 

Continguts del curs: 
Competència comunicativa i sociocultural 
1. Conèixer una persona a partir del seu aspecte i de la seva roba. 
2. Les relacions familiars. 
3. Anar de compres: cultura del regateig. 
4. Com traslladar a la ciutat? 
5. Expressions de cortesia. 

6. Demanar si se sap una cosa i expressar la ignorància o el coneixement d’un fet o d’una 
informació.  
7. Fer propostes davant d'un grup de persones en festes, restaurants  o en altres situacions.  

8. Raonar i argumentar una opinió o un argument. 
9. Fer comparacions: igualtat, semblança o desigualtat.  
10. Expressar un estat físic o de salut: dolor, fred o calor, son, gana o set.  
11. Invitar i acceptar una invitació: festes, celebracions.  
12. Plantejar dificultats i presentar algunes excuses. 
13. El valor del temps segons la cultura dels marroquins: Activitats diàries, el temps lliure i el 
temps de vacances. 
14. Refranys, expressions i frases fetes.  
 

Competència lingüística 
1. Algunes característiques de l’accent a Fes, Tànger, Marràqueix, Casablanca. . .   
2. El verb en imperatiu 
3. La derivació verbal en passat, present i futur 
4. Els adjectius 
6. La comparació 
7. El plural irregular   
8. Distinció numèrica 
9. Els pronoms sufixats al verb i a la preposició 
10. Seguiment de dos verbs i el present immediat     



11. La interrogació  
12. Adverbis de temps  
13. La negació en la frase subordinada     
14. Expressar l’obligació 
15. Els numerals ordinals  
16. El verb agradar + els pronoms sufixats     
17. Duració de l’acció en el passat  
18. Els verbs auxiliars: romandre  – voler   
19. La negació absoluta 
 

Lèxic 
1. Descripció física i moral de persones 
2. Els menjars típics del Marroc 
3. Festes i celebracions 
4. Els mercats 
5. Els mitjans de transport 
6. El temps i les activitats diàries 
7. Vacances i el temps lliure 
 

Idioma en què s’imparteix el curs:  

Dàrija i en algunes ocasions l’àrab estàndard 
 

Preu: 
266,80 € (material no inclòs) 
 

Avaluació:  
Hi haurà una avaluació contínua i una prova d'avaluació final. 
 

Certificat:  
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per 
obtenir-lo.   
 

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. 
Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.  
 

Matrícula (mitjançant targeta bancària):  
• A partir del 12/09/2017, per internet: https://www2.eoibd.cat/matriculacio. 
• Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. 
• Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes. 
• Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament 
de Cursos Especials. 
 

Documentació imprescindible per a la matrícula 
És imprescindible adjuntar escanejada (en format PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el 
moment de la matrícula, la documentació següent: 
•  DNI/NIE 
• acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de nivell 
no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el nivell 
adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula). 
• documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de 
pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €) 
 

Pagament  
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària. 
 

Horari d’atenció al públic: 
Dimarts, de 10.00 a 12.00 h, i dijous, de 17.00 a 19.00 h. 
 

Informació addicional: 
 L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. 
 Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs. 
 L’exempció de pagament de la matrícula només es pot aplicar a un curs.  
 En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es 
podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys. 
 

NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.   
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