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Any acadèmic 2017-2018 
TERCER(A) CURS 

Professor:  
Kleri Skandami (kskandami@eoibd.cat) 

 

Horaris de classe: 
Dimarts-Dijous, de 18:30 a 20:45 hores 

 
 

Horari d’atenció a l’alumnat 
Dimecres, de 17:30 a 18:30  

 

Llibres 
 
Llibres de text: 
PATHIAKI, I. - SIMOPOULOS, G.-TOURLIS, G.-, Elliniká B’. Méthodos ekmáthisis tis ellinikís os xénis 
glóssas (Epípeda B1). Atenes: Ed. Pataki, 2012 (lliçons 1-3, 7-9) 
 
Llibres de lectura: 
Primer Trimestre: 
ARVANITAKIS, Kl., I Níki kai oi álloi.  Ed. Deltos, Istories se apla ellinika (2). Atenes, 2009.  
Segon Trimestre: 
ARVANITAKIS, Kl., Enan Avgousto stis Spetses. Ed. Deltos, Istories se apla ellinika (2). Atenes: 2009. 
Tercer Trimestre:  
ARVANITAKIS, Kl., To modelo pou ixere polá. Ed. Deltos, Istories se apla ellinika (3). Atenes, 2010. 
 

Moodle 
Accés des de www.eoibd.cat o htpp://agora-eoi.xtec.cat/eoibdrassanes/moodle 
 
Llibres complementaris: 
ANTONIOU, M.-GALAZOULA, M.-DIMITRAKOU, St.-MANGANA, A., Mathaínoume Elliniká. Akóma 
kalítera. Encheirídio didaskalías gia to epípedo B´. Atenes: Ed. Kedros, 2010 
ARVANITAKIS, Kl—ARVANITAKI, Fr., Epikoinoniste Elliniká 2. Ed. Deltos. Atenes (Lliçons 11-21) 
ARVANITAKIS, Kl—ARVANITAKI, Fr., Epikoinoniste Elliniká 2. Biblío Askíseon 2A. Ed. Deltos. Atenes. 
DEMIRI-PRODROMIDOU, E.-KAMARIANOU-VASILIOU, R., Nea Elliniká yia Metanastastes, 

Palinnostountes, Prosfyges kai Ksenous. B’ Epipedo (Lliçons 1-5). Ed. Metaichmio. Atenes, 
2002. 

DIMITRA, D.-PAPACHEIMONA, M., Ellinika Tora 2 + 2. Ed. Nostos, Atenes (Apartat 1) 
TRIANDAFILLIDOU, L.-ANAGNOSTOPOULOU, A., Loipon, ti les? (L. 14-16). Ed. Nostos. Atenas: 2013. 
VVAA. Taxidi stin Ellada. Epipeda B1-B2 (Lliçons 1-12). Atenes: Eds. Grigoris, 2014. 
VVAA., Klik sta Elliniká. Nivells B1. Edicions del Centre de la Llengua Grega. Tesalònica, 2014. 
(Lliçons 3-5-7). 
 

 
Diccionaris i gramàtiques 
AZCOITIA, A.V. – MAGRIDIS, A., Diccionario griego-español. Ed. Medusa. Atenas. 
AZCOITIA, A.V. – MAGRIDIS, A., Diccionario español-griego. Ed. Medusa. Atenas. 
BABINIOTIS, G. To mikró lexikó yia to grafeío kai to scholeío. Atenas (monolingüe). 
MUÑOZ, A.-KONTESIS, G.., Diccionario Español-Griego, Griego-Español. Ed. Olympia. Atenes. 
MANGRIDIS, A.-OLALLA, P. , El nuevo diccionario Español-Griego.  Ed. Texto. Atenes, 2012. 
MANGRIDIS, A.-OLALLA, P. , El nuevo diccionario Griego-Español.  Ed. Texto. Atenes, 2010. 
TRIANDAFILLIDI, M. Pequeña Gramática Neogriega. Univ. de Tesalónica. Tesalónica, 1994. 
VVAA. Diccionario Griego-Español, Español-Griego. GRAN eds. Madrid. 
VVAA. Odós Grammatikís gia tin ekmathisi tis ellinikíw glossas. Ed. Deltos. Atenes, 2014 

mailto:kskandami@eoibd.cat
http://www.eoibd.cat/
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VVAA. Ellino-ispanikó Lexikó. Ispano-Ellinkó Lexikó. Atenes: Ed. Parakis, 2011. 
 
 

 
Objectius generals 
 
Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació de forma adient en situacions de la vida quotidiana, 
en situacions d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal, amb incipient fluïdesa i correcció 
gramatical 

 
 
Objectius del curs 

 Comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos d’una certa 
extensió 

 Llegir i comprendre textos narratius, com ara contes i narracions breus. 

 Utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com a mitjà per incrementar la comprensió 

 Copsar les actituds i els estats d’ànim 

 Reaccionar, sense massa dificultat, de manera adequada davant coses dites i fetes per 
altres 

 Fer propostes i suggeriments, matitzant segons la resposta de l’interlocutor 

 Demanar informació de serveis públics en institucions i organismes 

 Interesar-se per la salut d’algú  

 Informar sobre el seu estat de salut i d’ànim 

 Fer una descripció força precisa d’objectes i llocs 

 Donar orientacions precises sobre cóm arribar a un lloc determinat 

 Donar informacions precises sobre mitjans de transport i recorreguts 

 Donar informacions precies sobre horaris d’establiments i llocs públics 

 Relatar esdeveniments passats  

 Comparar el passat amb el present 

 Expressar plans de futur immediat 

 Expressar adequadament la successió temporal de fets i esdeveniments 

 Escriure missatges i comunicacions personals una mica complexes 

 Emplenar formularis i impressos senzills 

 Mantenir converses sobre temes d’interès general 

 Donar la seva opinió sobre llocs i situacions  

 Fer gestions en serveis públics 

 
 
Textos orals Textos escrits 

 Missatges d’una certa extensió 

 Converses amb amics i familiars sobre 
temes d’interès general i personal 

 Petites converses en l’àmbit laboral 

 Informacions d’una certa extensió en 
serveis públics 

 Fragments de programes de televisió 
amb instruccions, receptes i temes de la 
vida quotidiana 

 Anuncis publicitaris  

 Xerrades sobre temes de la vida 
quotidiana 

 Entrevistes curtes amb personatges 
importants de la vida cultural 

 Petits documentals sobre la geografia i 

 Formularis amb les dades personals 

 Missatges d’una certa extensió 

 Llistats i impressos en llocs públics 

 Notes i comunicats una mica complexos 

 Cartes  

 Missatges electrònics 

 Futlletons turístics 

 Narracions curtes i contes 

 Articles breus de revistes 

 Etiquetes de productes 

 Reportatges periodístics breus sobre la 
cultura del pais 

 Receptes de cuina 

 Impressos i formularis de serveis 
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la cultura del pais 

 Cançons 

 
 
 
Continguts socio-culturals 
 

 Vida quotidiana: festivitats segons el calendari, tradicions, menjars típics, balls, música 

 Relacions interpersonals: àmbit laboral, interacció amb serveis públics 

 Coneixement del medi: ciutats, illes, tradicions locals, músiques típiques 

 Àmbit cultural: cinema, teatre, esport 

 Llenguatge corporal: gestos i postures característics. Aprofondiment. 

 
 
Competència discursiva 
 

 Adequació a la situació comunicativa: lloc, canal, interlocutor 

 Coherència textual: selecció d’estructures morfosintàctiques i lèxic adequats per expressar 
una idea 

 Varietat i registre: formal/informal,  

 Cohesió:  organització interna del text oral i escrit: 
o Mecanismes iniciadors del discurs: Με συγχωρείτε, Την προσοχή σας παρακαλώ, 

Κυρίες και κύριοι… 
o Desenvolupament del discurs: Καλά, Εντάξει, Ωραία, Λοιπόν, Όσο για… 
o Conclusió del discurs: Ας μιλήσουμε για…, Και τώρα… 

 
 

 
Competència lingüística: Morfosintaxi 
 
 

 Morfosintaxi 
o El substantiu 

 Substantius menys habituals 
o Masculins en -έας 
o Femenins en  -ος 

o Neutres en - ς, -ος, -ας, -ως, -ον, -εν, -αν 
o Articles 

 Reiteració emfàtica de l’article 
o Possessius 

 Utilització emfàtica del possessiu. 
o Quantificadors: 

o Quantitatius: τόσος-η-ο, όσος-η-ο, κάμποσος-η-ο. 
o Pronoms 

 Els pronoms personals 
o Posició dels pronoms segons el mode del verb 
o Ús de les formes fortes del pronoms personals 
o Ús redundant dels pronoms febles 
o Combinacions de les formes fortes i febles 
o Combinacions de les formes fortes i flebles amb les preposicions 

o Adjectius 
o Adjectius menys freqüents 

o Adjectius en - ύς –ιά -ύ 
o Adjectius en  -ων –ουσα –ον 
o Superlatius amb perfixes: ολο-, κατά-. 
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o Locucions comparatives: όλο και πιο πολύ, όσο το δυνατό πιο  
o  

 

 El verb 
o Les conjugacions 

 Les conjugacions actives 
 Les conjugacions mitjo-passives 
 Les conjugacions passives 
 La “disposició” del verb: activa, passiva, reflexiva, recíproca, neutre 
 Diferències i ús 
 Verbs defectius 

o Temps verbals 
 Present dels verbs  mitjos/reflexius. Aprofondiment. 
 Futur puntual i progressiu dels verbs mitjo-passius 
 Subjuntiu puntual i progressiu dels verbs mitjo-passius 
 Imperatiu progressiu dels verbs actius 
 Imperatiu puntual i progressiu dels verbs mitjo-passius 
 Imperfet dels verbs actius 
 Imperfet dels verbs mitjo-passius 

o Les formes no-verbals 
 El participi present com a gerundi. Morfologia i ús 
 Les veus del verb. Ús i particularitats 

o L’expressió de la veu passiva 
 La perífrasi  είμαι + participi passiu 
 La perífrasi   γίνομαι  + participi actiu 
 L’expressió de la reciprocitat 

o L’expressió de la impersonalitat 
 L’ús de la tercera persona 
 L’ús de κανείς 
 L’ús de la perífrasi Το να + verb 

o Règim verbal. Verbs transitius i intransitius 
 Règim verbal i “estat” del verb 
 Verbs defectius i règim verbal 
 Les variacions de significat segons el règim verbal 

o Verbs modals i perífrasis impersonals 
 πρόκειται, θέλει, συμφέρει, χρειάζεται, μέλλει, μπορεί, λέει, δεν κάνει, δεν 

πρέπει, απαγορεύεται, επιτρέπεται, είναι ανάγκη, αποκλείεται 
o Perífrasis temporals 

 εδώ και, είναι καιρός που, έχω καιρό να, πάει καιρός που, είναι καιρός να 

 Preposicions 
o Preposicions de lloc 
o Preposicions amb acusatiu 
o Preposicions amb genitiu 

 Adverbis 
o Adverbis de freqüència, manera i lloc 
o Posició de l’adverbi en l’oració 

 L’oració 
o L’oració simple 

 Estructura de l’oració en les oracions afirmatives 

 Estructura de l’oració en les oracions negatives. Variacions 

 Modificacions de l’estructura segons la intencionalitat 

 Elisions d’elements en les oracions exclamatives 

 Modificacions de l’estructura en les oracions imperatives 
o L’oració subordinada 

 Oracions subordinades substantives amb που 

 Oracions subordinades completives. Elisió de la conjunció 
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 Oracions subordinades temporals: conjuncions i aspecte verbal 

 
 
 
Competència lingüística: Lèxic – Àrees Temàtiques 

 
 Dades personals. Ampliació 

 Professions i oficis. Ampliació. 

 Colors. Matisos. 

 L’entorn immediat 

 Botigues, establiments. Aprofundiment 

 Serveis públics: correus, bancs, policia 

 Aliments i begudes. Aprofundiment. 

 La cuina grega. Receptes tradicionals 

 Roba i vestuari. Aprofundiment. 

 Descripció de persones i coses. Aprofundiment. 

 Orientacions en el temps i l’espai 

 Activitats de lleure 

 Teatre i cinema 

 Esports 

 La música grega 

 Viatges, agències de turisme, turisme 

 Restaurants i hotels 

 Els mitjans de transport de llarga distància 
 Horaris i recorreguts 

 Relacions socials 

 El cos humà  

 La salut i malalties 

 Els serveis públics sanitaris 

 Els serveis públics de transport 

 El cotxe. Tallers, lloguer, reparacions 

 Els records de l’infantesa 

 Festivitats pròpies de l’Ortodòxia: Quaresma i Pasqua 

 Costums tradicionals 

 La geografia de Grècia 

 La societat grega 

 Breus apunts sobre la història recent de Grècia 

 
 
 
Competència lingüística: Lèxic  - Aspextes semàntics 
 

 Verbs polisèmics bàsics: πιάνω, παίρνω, κρατώ, πετώ, τραβώ 

 Αdjectius d’orientació: ανατολικός, βόρειος, νότιος, δυτικός 

 Cultismes d’ús qüotidià: όντως 

 Sigles dels serveis i organismes públics: ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ 

 Falsos amics: 
o Hel.lenismes occidentals inexistents en grec: semàfor, hemeroteca 
o Noms de les enfermetats amb diferència d’accentuació 

 Préstecs i mots foranis hel.lenitzats: ρεσεψιονίστας, γκαρσόνι 

 Prèstec i mots foranis no hel.lenitzats: σέρβις 

 Frases fetes més usuals: ας πούμε, για μένα, κατά την γνώμη μου 

 Mots falca més usuals: εδώ που τα λέμε, έχουμε και λέμε, τέλος πάντων 
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Avaluació 
 
 Avaluació Continuada (formativa) 

 És la modalitat d’avaluació habitual. Inclou, a banda del treball a l’aula i l’individual a casa 
una prova al final de cada unitat. Si no es lliuren aquestes proves, l’alumne no podrà ser 
avaluat de forma contínua i haurà de presentar-se a la prova final.  

 En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de 
forma contínua. Només podrà presentar-se a una prova de final de curs.  
 

 Avaluació final 
 S’hi ha de presentar l’alumne que no ha aprovat per avaluació continuada i qui hagi faltat 

més d’un 35& de les classes. 

 A l’examen final, s’hi avaluaran totes les habilitats: expressió oral (20%) i escrita (20%), 
comprensió lectora (20%) i auditiva (20%), i la gramàtica i el lèxic (20%). Per aprovar 
l’examen s’haurà d’obtenir, com a mínim, un 65% de la puntuació obtinguda de la suma 
de totes les parts.  

 


