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Horaris de classe: 
Dilluns-Dimecres, 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 4-6, 10-20) 
 
Llibres de lectura: 
Primer Trimestre: 
Kolethra, N., Peripeteia stin Mani. Atenes: Ed. Deltos, 2009. 
Segon Trimestre: 
Exarchopoulou, L., Kanali 35. Atenes: Ed. Deltos, 2009. 
Tercer Trimestre:  
Margariti, A.,To Mistirio tou kokkinou spitioú. Atenes: Ed. Deltos, 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, K.-ARVANITAKIS, F. Epikoinoniste Elliniká 2. (L. 21-24). Ed. Deltos.  Atenes, 2009. 
ARVANITAKIS, Kl—ARVANITAKI, Fr., Epikoinoniste Elliniká 2. Biblío Askíseon 2B. Ed. Deltos. Atenes. 
ARVANITAKIS, K.-ARVANITAKIS, F. Epikoinoniste Elliniká 3. (L. 1-4). Ed. Deltos.  Atenes, 2009. 
BRAILA, M.-OIKONOMOU, K.-STOIMENIDOU, D., Fygame gia Elliniká!. Eds. Oselotos. Atenes, 2013. 
DEMIRI-PRODROMIDOU, E.-KAMARIANOU-VASILIOU, R., Nea Elliniká yia Metanastastes, 

Palinnostountes, Prosfyges kai Ksenous. B’ Epipedo (L. 6-10). Atenes: Ed. Metaichmio, 2002. 
DIMITRA, D.-PAPACHEIMONA, M., Ellinika Tora 2 + 2. Ed. Nostos, Atenes (Apartat +1) 
VVAA., Epitynchanontas sta Elliniká. HAU. Atenes, 2000. 
VVAA., Taxidi stin Ellada. Epipeda B1-B2 (Lliçons 13-19). Atenes: Eds. Grigoris, 2014. 
VVAA., Klik sta Elliniká. Nivell B1. Edicions del Centre de la Llengua Grega. Tesalònica, 2014.  
 

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. Lexikó tis ellinikís glossas. Kentro Lexikologias. Atenes, 2008. 
BABINIOTIS, G. Lexikó ton dyskolion kai ton lathon sth chrisi tis ellnikis. Kentro Lexikologias. 

Atenes, 2014. 
BABINIOTIS, G., Lexikó synonimon kai antonimon tiw ellinikís glossas. Kentro glossologias. Atenes, 

2011. 
BUZULAKU, P.-LONGUEIRA, M.L.-REDONDO, P. Diccionario Griego-Español, Español-Griego. GRAN 

eds. Madrid. 

mailto:kskandami@eoibd.cat
http://www.eoibd.cat/
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KATSOUDA, G., Synchroni praktikí Grammatikí, tsépis. Ed. Anguira. Atenes, 2007. 
KLAIRIS, Ch.-BABINIOTIS, G., Gramatikí tis néas ellinikís. Nova edició. Kentro Lexikologias. Atenes, 

2011. 
MANDALA, M., Rimata. I klísi ton rimaton tis neollinikís glossas. Ed. Armonia. Col.lecció 

Tegopoulos, Lexiká. Atenes, 201. 
MUÑOZ, A.-KONTESIS, G.., Diccionario Español-Griego, Griego-Español. Ed. Olympia. Atenes. 
MANGRIDIS, A.-OLALLA, P. , El nuevo diccionario Griego-Español.  Ed. Texto. Atenes, 2010. 
MANGRIDIS, A.-OLALLA, P. , El nuevo diccionario Español-Griego.  Ed. Texto. Atenes, 2012. 
TEGOPOULOS-FYTRAKIS, Ellinikó lexikó. Ed. Armonia. Atenes. 
TRIANDAFILLIDI, M. Pequeña Gramática Neogriega. Univ. de Tesalónica. Tesalónica, 1994. 
VVAA. Ellino-ispanikó Lexikó. Ispano-Ellinkó Lexikó. Atenes: Ed. Parakis, 2011. 
VVAA., Meízon Fytraki. Lexikó tis ellinikís glóssas. Ed. Fytraki. Atenes, 2011. 
VVAA., Lexikó ton rimaton tis Néas Ellinikís. Eds. Savválas. Atenes, 2011. 
VVAA., Grammatikí tis ellinikís Glossas. Fonología, Morfologia, Askíseis. Eds. G. Rizou. Atenes, 

2009. 
 
 

Objectius generals 
 
Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en un ventall prou ampli de situacions de la vida 
quotidiana, amb certa fluïdesa i correcció gramatical 
 

 
 
Objectius del curs 

 

 Comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos diversos, tant 
orals com escrits 

 Llegir i comprendre textos d’una certa extensió, com ara relats, narracions i articles breus 

 Utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com a mitjà per incrementar la comprensió i 
l’expressió de les pròpies idees 

 Copsar les actituds, i els estats d’ànim de les persones que parlen, d’acord amb el context, 
i reaccionar-hi adequadament 

 Copsar la intencionalitat de l’interlocutor i reaccionar-hi adequadament 

 Reaccionar plenament de manera adequada davant coses dites i fetes per altres 

 Fer suposicions en el present, passat i futur 

 Emetre hipòtesis 

 Expressar la probabilitat en el present, passat i futur 

 Expressar desitjos possibles o impossibles, en funció del context i la situació 

 Descriure de manera acurada situacions, llocs i objectes, tamt oralment com per escrit 

 Donar orientacions precises sobre cóm arribar a un lloc determinat 

 Mantenir converses d’una certa extensió en establiments públics 

 Queixar-se i fer reclamacions, tant oralment com per escrit 

 Ser capaç de raonar i trobar la solució a problemes quotidians 

 Empenedir-se  

 Comprendre missatges orals  d’una certa extensió, en un context donat, sense la presència 
de l’emissor 

 Esposar tant per escrit com oralment fets i esdeveniments passats, presents, futurs i 
hipotètics de manera més complexa que en els cursos anteriors 

 Escriure notes i comunicacions personals complexes, emplenar formularis, qüestionaris i 
impresos habituals 

 Mantenir converses més llargues sobre la pròpia persona, els gustos, els interessos 
professionals i les ambicions de futur 

 Mantenir converses més llargues sobre temes d’interès general 

 Produir textos orals i escrits, de diferent tipologia, ordenant les idees i la informació de 
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manera coherent 

 Adequar el lèxic i les estructures gramaticals corresponents a un tema determinat i a una 
situació comunicativa concreta 

 Consolidar els coneixements adquirits dels usos i convencions socials de la llengua i emprar-
los adequadament 

 Utilitzar estratègies comunicatives, lingüístiques i no lingüístiques, per a millorar la seva 
capacitat comunicativa 

 Produir textos orals i escrits que mostrin un domini mitjà de la fonètica, la morfosintaxi i la 
cal·ligrafia, i per tant entenedors per a un nadiu de la llengua 

 Reconèixer les diferències bàsiques d’ús entre el codi oral i l’escrit, i entre els registres 
formal i informal. Identificar els elements del registre culte presents en un registre formal 

 Utilitzar el material de consulta al seu abast amb eficàcia i habilitat 

 Mostrar la capacitat d’ampliar i consolidar els coneixements de l’idioma fora de classe 
 

 
 
 
Textos orals Textos escrits 
 

 Missatges d’una certa extensió 

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

 Converses d’una certa extensió en 
l’àmbit laboral 

 Informacions en serveis públics 

 Fragments de programes de televisió 
sobre temes de la vida quotidiana 

 Anuncis publicitaris  

 Reportatges i documentals no gaire 
llargs 

 Xerrades sobre temes de la vida 
quotidiana 

 Entrevistes amb personatges importants 
de la vida cultural  

 Notícies breus i concretes, sobre temes 
tractats a classe 

 Curts d’animació de poca dificultat 

 Fragments molt concrets de sèries de 
televisió  

 Cançons 

 Converses telefòniques una mica més 
complexes 

 

 Formularis amb les dades personals 

 Missatges d’una certa extensió 

 Llistats i impressos en llocs públics 

 Notes i comunicats relativament 
complexos 

 Cartes  

 Missatges electrònics 

 Futlletons turístics 

 Futlletons amb instruccions 

 Narracions curtes, contes i relats breus 

 Articles breus de revistes 

 Articles breus de diaris 

 Etiquetes de productes 

 Reportatges periodístics breus sobre la 
geografia i la cultura del pais 

 Impressos i formularis de serveis 

 Impressos de reclamacions 

 Multes 

 Contractes breus (lloguer de cotxes, 
motos, bicicletes, habitacions) 

 SMS de manera molt incipient 

 

 
 
Continguts socio-culturals 
 

 Vida quotidiana: tradicions i costums segons les regions 

 Relacions interpersonals: àmbit social i laboral, interacció amb serveis públics i estatals 

 Coneixement del pais: característiques de la música grega, breu història de Grècia, sistema 
polític, educatiu i sanitari 

 Àmbit cultural: cinema, teatre, esport, literatura (escriptors grecs més importants) 

 Àmbit religiós: la religió grega, característiques de la ortodoxia, festivitats i tradicions 
principals 

 Llenguatge corporal: gestualitat en l’àmbit social, formal i informal 
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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,  

 Tema: enfocament i contingut 

 Cohesió:  organització interna del text oral i escrit: 
o Mecanismes iniciadors del discurs: Θα ήθελα να αναφερθώ, Οφείλω να σας πω 
o Desenvolupament del discurs: Όσο για…,, όπως λέγαμε 
o Conclusió del discurs: άρα, οπότε, επομένως,  συντομεύω 
o Correferència temporal: Και τότε, Από τότε, Εκεί που, Την στιγμή που… 
o Èmfasi: Αποκλείεται, Δεν γίνεται, Αδύνατο 
o Interrupció del discurs i : Καλά, Ωραία, Και βέβαια, Ορίστε παρακαλώ, Μην μου πεις, 

Αλήθεια;, Σοβαρά;, Υπέροχα, Και δεν μου λες, Λέγε, Λέγε σ’ακούω… 
 

Competència lingüística: Morfosintaxi 
 

 Morfosintaxi 
o El substantiu 

 Substantius menys habituals 

o Neutres en – μα, -ιμο 
o Femenins en –ση, -ξη, -ψη 

o Els casos 
 Revisió general de l’ús dels casos 
 El vocatiu. Vocatius del registre formal 

o Demostratius menys freqüents 
 Τέτοιος-α-ο 
 Τούτος-α-ο 

o Possessius 

 Utilització emfàtica del possessiu 
o Quantificadors: 

o Quantitatius: τόσος-η-ο, όσος-η-ο, κάμποσος-η-ο 
o Ús de κάτι i τίποτα com a quantificadors 
o Indefinits menys freqüents: κάποιος-α-ο, ο καθένας, καθετί, κατιτί, ο/η/το 

τάδε, ο/η/το δείνα, κάπως 
o Pronoms 

 Els pronoms personals 
o Ús de les formes fortes del pronoms personals 
o Ús redundant dels pronoms febles 
o Els pronoms reflexius: τον εαυτό (μου), ο ίδιος/η ίδια/το ίδιο 
o Els pronoms recíprocs: ο ένας τον άλλο. El prefixe άλλο- 
o Els pronoms relatius που, ο οποίος/η οποία/το οποίο 
o Els pronoms relatius indefinits όποιος/όποια/όποιο, όσος/η/ο, όπου, 

όποτε, όπως, ό,τι 
o Les formes en -δήποτε 
o Els interrogatius: τι, πώς, πού, ποιος, πότε, τίνος, ποιανού ; 
o Els exclamatius: τι, που 
o El pronom που. Ús i combinacions 
o Les formes μόνος-η-ο, μοναχός-ή-ό, μονάχος-η-ο 

o Adjectius 
o Adjectius menys freqüents 

o Adjectius de mesures en - ύς –ιά -ύ 
o Adjectius de matèria: -ικός, -ένιος, -ινος 
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o Locucions duratives: όλο και, όσο πάει 
o El verb 

 Les conjugacions. Revisió general 
 Temps verbals 

o Pretèrit  perfet dels verbs actius i mitjo-passius 
o Plusquamperfet dels verbs actius i mitjo-passius 
o Futur perfet dels verbs actius i passius 
o Imperfet dels verbs actius. Reforç 
o Imperfet dels verbs mitjo-passius. Reforç 
o Ús de l’imperfet en l’estil indirecte 
o Imperatiu puntual dels verbs mitjo-passius 
o Diferències d’ús entre els temps del passat 
o Ús coloquial de l’aorist en lloc del pretèrit perfet 

 Els modes del verb 
o Revisió general de l’ús de l’indicatiu i subjunctiu 
o L’ús col.loquial de l’imperatiu progressiu 
o Condicional (Δυνητική). Morfologia. 
o Ús del condicional  

 
Competència lingüística: Morfosintaxi 

 
 Potencial (Πιθανολογική). Morfologia 
 Ús del potencial 
 Volitiu (Ευχετική). Morfologia 
 Ús del volitiu 

o Les formes no-verbals 
 Els participis actius en -τός-ή-ό 
 Els participis passius en μένος-η-ο, i  ό/ούμενος-η-ο 
 Diferències d’ús entre participi actiu i passiu 
 L’antic infinitiu. Ús de certes locucions. 

o L’expressió de la probabilitat. Ús de la partícula θα 
o L’expressió del desig. Ús de la partícula να 
o Perífrasis verbals 

 θέλει, χρειάζεται + substantiu verbal 

 Preposicions 
o Preposicions de lloc 
o Preposicions de matèria 
o Preposicions amb doble règim (acusatiu i genitiu): κατά 
o Preposicions antigues emprades en la llengua culta: περί 
o Locucions amb preposicions antigues emprades en contextos quotidians: εν τω 

μεταξύ 

 Adverbis 
o Adverbis dels adjectius menys freqüents. Formes en –ως. 
o Ús de l’adverbi substituint perífrasis verbals i adverbials 

 L’oració 
o L’oració simple 

 Modificacions de l’estructura segons la intencionalitat 

 Elisions d’elements en les oracions exclamatives 
o L’oració subordinada 

 Oracions subordinades substantives amb που 

 Oracions subordinades substantives amb substantius verbals  

 Oracions subordinades de relatiu.  

 Oracions subordinades volitives. Alteracions de l’estructura 

 Oracions subordinades temporals: conjuncions i aspecte verbal 

 Oracions subordinades temporals. Diferències d’ús 
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 Oracions hipotètiques. Tipologia 

 Oracions hipotètiques. Variacions segons la intencionalitat 

 Oracions finals 

 Oracions causals 

 Oracions consecutives 

 Oracions concesives 
o La coordinació 

 Oracions conjuntives 

 Oracions juxtaposades 

 Oracions disjuntives 

 Oracions adversatives 

 Ortografia i aspectes gràfics 
o Ús de les lletres com a ordinals 
o Les formes tipogràfiques i cursives de les lletres de l’alfabet 
o Les variants ortogràfiques segons el registre 
o La normativa per escriure paraules estrangeres 
o La normativa per escriure topònims 
o Ús de l’apòstrof 

 
 

Competència lingüística: Lèxic – Àrees Temàtiques 
 

 L’entorn immediat 

 Materials 

 Eines i estris 

 La vivenda. Distribució i característiques 

 Parament de la llar 

 Mobiliari 

 Botigues i establiments 

 Serveis públics 

 Aliments i begudes típics de Grècia 

 Roba i vestuari 

 Descripcions físiques d’indrets 

 Activitats de lleure 

 Teatre i cinema 

 Esports 

 La música grega 

 Els balls grecs 

 Viatges, agències de turisme, turisme 

 Restaurants i hotels 

 Els mitjans de transport de llarga distància 
 Horaris i recorreguts 

 Relacions socials 

 Festivitats pròpies de l’Ortodòxia 

 Costums tradicionals 

 La geografia de Grècia 

 La societat grega 

 Fets més importants de la història de Grècia 

 Ciutats gregues més importants històricament 

 Informació general sobre la literatura grega 

 Informació general sobre el teatre grec 

 La cultura grega en l’antiguitat. Referències bàsiques 

 Els déus grecs antics. Referències bàsiques 

 



 

 

  

 

 Av. Drassanes, 14   08001 Barcelona  Tel. 93 324 93 30 Fax. 93 324 93 51  www.eoibd.cat 

 
 
Competència lingüística: Lèxic  - Aspextes semàntics 
 

 Verbs polisèmics  

 Substantius polisèmics 

 Cultismes d’ús qüotidià 

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

 Falsos amics: 
o Hel.lenismes d’anada i tornada. Variació del gènere: ντισκοτέκ 

 Préstecs i mots foranis: ús en relació a les paraules gregues 

 Prèstec i mots foranis no hel.lenitzats. Ús freqüent en la parla col.loquial 

 Frases fetes més usuals: όσο για μένα, άκου να δεις, αμάν, και πού να δεις, έχουμε και λέμε 

 Mots falca més usuals: πάντως, μακάρι, μάλλον 

 
 
 
 
 
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 
 L’avaluació final és obligatòria per passar de curs, doncs l’alumne ha de superar un 

examen per obtenir el Ceritificat del Nivell Intermedi 
 L’examen consta de 5 parts, que corresponen a les diferents habilitats: Ús de la Llengua 

(Gramàtica i Lèxic) (20%), Comprensió Escrita (20%), Comprensió Oral (20%), Expressió 
Escrita (20%) i Expressió Oral (20%) 

 Per passar l’examen s’haurà d’obtenir, com a mínim, un 65% de la suma total de les 
puntuacions obtingudes a cada part.  
 

 


