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Any acadèmic 2017-2018 
QUART CURS 

Professor:  
M. Teresa Magadán (tmagadan@eoibd.cat) 

 

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

 

Horari d’atenció a l’alumnat 
Dimecres, de 18:30 a 19:30 hores 

 

Llibres 
 
Llibres de text: 
VVAA, Klik sta Ekkinika. Epipedo B2. Tesalònica, 2016. 
 
Llibres de lectura: 
Primer Trimestre: 
Zei, A., O Theios Platonas. Atenes: Eds. Metaichmio, 2011. 
Segon Trimestre: 
MARI, G., O anthropos tou trenou. Atenas: Eds. Atlantís, 2012. 
Tercer Trimestre:  
Fakinou, E., Sto auti tis alepous. Atenes: Ed. Kastaniotis, 2016. 
 

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 3. (L. 5-12). 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. g’ Epipedo. Atenes: Ed. Metaichmio, 2002. 
ΜΑVROULIA, S.-GEORGANTZI, Ε. Ta Nea Ellinika yia xenoglosus. Llibre 3. Atenes, 2004. 
VVAA., Epitynchanontas sta Elliniká. HAU. Atenes, 2000. 
VVAA., Taxidi stin Ellada 2. Epipeda B2 (Lliçons 13-19). Atenes: Eds. Grigoris, 2014. 
VVAA., Taxidi stin Ellada 3. Epipeda G1 (Lliçons 1-6). Atenes: Eds. Grigoris, 2014. 
VVAA., Klik sta Elliniká. 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:tmagadan@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, 2011. 
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 el coneixement assolit dels aspectes formals de la llengua per adquirir un grau prou elevat 
de precisió i adequació, tant en la comprensió com en l’expressió 
 

 
 
Objectius del curs 

 

 Comprendre prou bé les idees principals i extreure informació de textos orals de tipologia 
diversa, encara que les condicions d’audició siguin poc favorables 

 Comprendre prou bé les idees principals i extreure informació de textos escrits de tipologia 
diversa  

 Saber explicar vivències personals, relacionant el passat amb el present 

 Descriure persones pel que fa al físic i la manera de ser 

 Descriure i comparar els canvis soferts amb el pas del temps en persones, llocs, indrets o 
edificis 

 Copsar prou bé les actituds, els estats d’ànim i la intenció de les persones que parlen i la 
relació entre elles 

 Respondre amb immediatesa i prou adequadament en diferents circumstàncies 

 Saber aconsellar quan algú demana opinió o consell 

 Fer reclamacions i queixes en establiments públics 

 Saber guiar i aconsellar on anar, dormir o menjar quan es visita un lloc que es coneix  

 Aconsellar rutes turístiques oculturals a partir de la pròpia experiència 

 Informar detalladament sobre horaris de serveis i mitjans de transport 

 Donar orientacions detallades quan algú demana per un lloc o indret  

 Descriure l’habitatge i l’entorn d’una manera força acurada 

 Comparar els estils de vida, subratllant diferències i similituds 

 Expressar sentiments i estats d’ànim, fent ús d’un ventall lèxic prou ampli 

 Explicar plans de futur, fent ús de les hipòtesis en cas que no s’acompleixin 

 Tractar temes de l’ambit laboral, partint de l’experiència personal 

 Saber redactar un curriculum  

 Comparar la situació laboral, els sous i els requisits necessaris per una feina 

 Expressar gustos i preferències en l’àmbit culinari, del lleure i de la cultura 

 Expressar gustos i preferències en l’àmbit de la música 

 Poder mantenir una conversa sobre temes de cultura grega 

 Comentar converses d’altri fent ús de l’estil indirecte  

 Comentar notícies que ha sentit o llegit, donant la seva opinió 
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Textos orals Textos escrits 
 

 Xerrades sobre temes culturals 

 Narracions d’experiències pesonals 

 Reportatges sobre llocs turístics i 
culturals 

 Documentals curts sobre trets 
característics de la vida del pais 

 Entrevistes no gaire llargues 

 Converses telefòniques  

 Converses en l’ámbit laboral 

 Converses en llocs públics 

 Breus reportatges d’actualitat  

 

 Emplenar formularis 

 Redactar un currículum 

 Cartes per demanar feina 

 Narracions 

 Descripcions 

 Relats curts 

 Articles de revista d’una certa extensió 
sobre temes culturals 

 Reportatges turístics  

 Textos d’opinió personal sobre temes 
d’actualitat 

 
 
Continguts socio-culturals 
 

 Vida quotidiana: horaris, hàbits, hàbits alimentaris, festivitats, lleure 

 Relacions interpersonals: àmbit laboral i social 

 Valors i creences (festes i celebracions, tradicions) 

 
 
Competència discursiva 
 

 Adequació a la situació comunicativa: lloc, canal, interlocutor 

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

 Cohesió:  organització interna del text oral i escrit 

Competència lingüística: Morfosintaxi 
 

 Morfosintaxi 
o El substantiu 

 Declinacions poc freqüents 
 Masculins en –ους 
 Femenins en  –ος, -ω 
 Neutres en  -υ, -ως 
 Substantius indeclinables 
 Declinació dels noms propis 
 Declinació de les paraules estrangeres no assimilades 

o Morfologia del substantiu 
 Substantius indeclinables. 
 Substantius defectius. 
 Substantius abstractes. 
 Substantius amb doble forma. 
 Substantius amb doble arrel. 
 Substantius que varien el gènere al plural 
 Substantius amb doble plural 

o El gènere 
 Diferència entre gènere (γένος) i sexe (φύλο) 
 Concordança o absència de concordança entre gènere i sexe 
 Mots amb formes diferents pel masculí i femení 
 Mots amb doble gènere 

o Els determinants 
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 L’article i la seva elisió 
 Diferències d’ús dels demostratius 
 Quantificadors 

o Numerals multiplicadors: πλός –πλή –πλό. 
o Numerals multiplicadors relatius: -πλάσιος –πλάσια –πλάσιο 
o Numerals col·lectius: -άδα, -αριά, -άρι, -άρικο, -άρης/-άρα 
o Fraccions i decimals 

 

 Pronoms 
o Pronoms distributius:  από i numerals 

 Adjectius  
o Declinacions menys usuals 

o Adjectius en –ης –ης -ες 
o Adjectius en –ης –α –ικο 
o Adjectius en –άς –ού –ικο 
o Adjectius d’origen estranger 

o Adjectius derivats d’antics participis 
o Comparatiu dels adjectius cultes 
o Superlatiu amb  κατα- i  ολο- 
o Superlatiu amb prefixos: παν-, θεο-, τρι-, τετρα-, πεντ- 

 El verb 
o Tipologia verbal 

 Verbs compostos 
 Verbs compostos d’origen culte. L’augment 

o Formes no personals 
 El participi. Tipologia 

o Els participis passius: -μένος-η-ο, -ούμενος-η-ο, -ώμενος-η-ο,  
-άμενος-η-ο, -όμενος-η-ο 

o Els participis actius: -τός-ή-ό 
o Diferència d’ús entre participi actiu i passiu 
o Ús d’antigues formes de participi:  -ων –ούσα -ον, -είς –είσαι -εν,  

                  -ας –ασα –αν 
o Temps i aspecte. Recapitulació 

 Diferències entre temps I aspecte 
 Diferències d’ús en els temps del passat 
 Diferències d’ús en els temps del futur 

o Perífrasis verbals 
 κάνω + paraula d’origen estranger 

 Adverbis 
o Formació dels adverbis dels grups adjectivals menys usuals 
o Adverbis de doble forma (-α, -ως) i significat diferent 
o Adverbis de significat proper no equivalent  

 L’oració 
o L’oració simple 

 Ordre gramatical i ordre col·loquial 
 Concordances i absència de concordança 

o L’oració composta 
 La subordinació 

 Ordre dels elements de l’oració subordinada i variacions possibles segons 
els connectors 

 Oracions subordinades substantives. Diferències entre les completives 
amb ότι/πως i που 

 Oracions subordinades de relatiu. Ordre dels elements segons el tipus de 
relatiu 

 Oracions subordinades adverbials. Diferències en l’estructura i el temps 
verbal segons els connectors 
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 Oracions subordinades formades amb connectors de coordinades (και) 
 La coordinació 

 Variacions en l’estructura segons el registre 

 
 
Competència lingüística: Lèxic – Àrees Temàtiques 
 

 Lèxic relacionat amb la descripció física, caràcter i personalitat de les persones 

 Lèxic relacionat amb els canvis soferts per les persones 

 Lèxic relacionat amb els canvis soferts per llocs, ciutats, indrets o edificis 

 Lèxic de vincles familiars i d’amistat 

 Lèxic relacionat amb l’àmbit laboral i professional 

 Lèxic relacionat amb l’organització social  

 Expressions emprades en l’àmbit familiar i d’amistat 

 Expressions emprades en l’àmbit laboral i professional 

 Lèxic relacionat amb l’habitatge i la descripció de l’entonr urbà 

 Lèxic relacionat amb les aficions 

 Lèxic relacionat amb els menjars 

 Lèxic relacionat amb la cultura 

 Lèxic relacionat amb la música 
 
 
Competència lingüística: Lèxic  - Aspectes semàntics 
 

  

 Famílies lèxiques: sinònims i antònims de caràcter descriptiu: llengua culta i col.loquial 

 Mots polisèmics. Variació del significat segons el context, l’interlocutor o el destinatari 

 Games lèxiques conceptuals: esperar (περιμένω, αναμένω, προσμένω, προσδοκώ, ελπίζω),  
desitjar (επιθυμώ, λαχταρώ, ποθώ, επιζητώ) 

 Els verbs compostos. Prefixos, partícules i preposicions per formar-los 

 Onomatopeies i expressions sonores 

 Cultismes d’ús quotidià: llengua culta i col·loquial 

 Els hel·lenismes occidentals i la seva repercussió en grec modern. Assimilació o rebuig. Els 
contraprèstecs  

 El vocabulari d’origen estranger. Possibilitats d’ús segons el context, el registre, la 
intencionalitat o el destinatari 

 
 
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.  
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