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Any acadèmic 2017-2018 
CINQUÈ CURS 

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

 

Horaris de classe: 
Dimarts-Dijous, de 16:00 a 18:15 hores 
 

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

Llibres 
 
Llibres de text: 
No hi ha llibre de text 
 
Llibres de lectura: 
Primer Trimestre: 
MARKARIS, M., Paliá, poly paliá. Atenes: Ed. Gavriilidis, 2008. 
Segon Trimestre: 

TASTSOGLOU-KOKINNOU, M, Sti Smirni gennithika. Ed. Iolkós, 2008. 
Tercer Trimestre:  
TSIRKAS, St., Chaméni Ánoixi. Atenes: Ed. Kedros, 2011. 

 
Llibres recomenats per preparar l’examen de certificat: 
GAVRIILIDOU, G., Ta “Kalós keímena” yia prochorimenous. Tesalònica: Univ. Aristotèlica de 
Tesalònica, 2010. 
ΜΑVROULIA, S.-GEORGANTZI, Ε. Ta Nea Ellinika yia xenoglosus. Llibre 3. Atenes, 2004. 
MAVROULIA, S.-GEORGANTZI, E. Ta Nea Ellinika yia xenoglosus. Llibre 4. Atenes, 2004. 
PANAGOPOULOU, E.-CHATZIPANAYIOTIDI, A. Ellinika yia prochorimenous. Tesalònica: Univ. 
Aristotèlica de Tesalònica, 2000. 
SPYROPOULOU, M.-THEODORIDOU, Th. I Glossa pou milame stin Ellada. Tesalònica: University 
Studio Press, 2009. 
VVAA., Mathenoume ellinika: Akoma Kalytera!. Ed. Kedros. Atenes, 2010. 
VVAA., Néa Elliniká yia Metanástes, palinnostountes, prosfyges kai xenous. Γ´ Epípedo. Ed. 
Metaixmio. Atenes, 2002. 
VVAA., KLIK sta Elliniká. Modern Greek Certifications. B2 Exams. Tesalònica: Kentro Ellinikis 
Glossas, 2015. 
VVAA., Klik sta Ellinika. Epipedo B2. Tesalònica: Kentro Ellinikis Glossas, 2016. 
VAZAKIA, M.-KOKKINIDOU, M., Embathinontas sta Elliniká. Ed. Metaixmio. Atenes, 2011. 
VAZAKIA, M., Stratigikés Anágnosis. Ed. Metaixmio. Atenes, 2006. 
                               

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. 
MUÑOZ, A.-KONTESIS, G.., Diccionario Español-Griego, Griego-Español. Ed. Olympia. Atenes. 
MANGRIDIS, A.-OLALLA, P. , El nuevo diccionario Griego-Español.  Ed. Texto. Atenes. 
OLALLA, P. –MAKRIDIS, A., El nuevo diccionario griego-español. Ed. Texto. Atenes, 2010. 
OLALLA, P.-,AKRIDIS, A., El nuevo diccionario español-griego. Ed. Texto. Atenas, 2012. 
TRIANDAFILLIDI, M. Pequeña Gramática Neogriega. Univ. de Tesalónica. Tesalónica, 1994. 
VVAA. Ellino-ispanikó Lexikó. Ispano-Ellinkó Lexikó. Atenes: Ed. Parakis, 2011. 
VVAA. Diccionario Griego-Español, Español-Griego. GRAN eds. Madrid. 
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Objectius generals 
 
Utilitzar el coneixement assolit dels aspectes formals de la llengua per adquirir un grau força elevat 
de precisió i adequació, tant en la comprensió com en l’expressió 
 

 
Objectius del curs 

 Expressar-se amb naturalitat i precisió, tan per escrit com oralment 

 Comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos orals de tipologia 
diversa, encara que les condicions d’audició siguin poc favorables Emprar un vocabulari 
ampli i precís, adequat a les situacions, amb molt pocs errors 

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

 Expressar les idees pròpies de manera precisa, encara que en algún cas pugui haver alguna 
interferència que no dificulti la comunicació 

 Expressar els propis sentiments de manera força precisa 

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

 Produir textos d’una certa extensió amb objectius i funcions diverses, organitzant les idees i 
la informació de manera coherent i entenedora, mostrant un grau de precisió en l’expressió 
i domini dels diferents registres 

 Mostrar un ampli domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diferents 
registres  

 Utilitzar un vocabulari prou ampli, incloent-hi expressions idiomàtiques, connectors i 
marcadors textuals d’una certa complexitat  

 Parlar de l’actualitat i dels esdeveniments polítics i socials, raonant els arguments 

 Interessar-se per les opinions d’altri en aquest temes 

 Utilitzar els coneixements d’aspectes socio-culturals del país per incrementar la comprensió 
i enriquir la comunicació  

 Incorporar en el discurs propi cada cop més els elements distintius que fan que aquell soni 
més natural o proper a la llengua que parlen els nadius  

 Parlar de temes relacionats amb el món que ens envolta: ecologia, medi ambient, 
contaminació 

 Parlar de temes relacionats amb els problemes de la societat actual 

 Comprendre 

 Assolir un grau de correcció gramatical força proper al del nadiu 

 Assolir un tó fonètic proper al d’un nadiu de la llengua, fent ús de la gestualitat adient 

 
 
Textos orals Textos escrits 

 Missatges d’una certa llargada 

 Converses amb amics i familiars sobre 
temes generals i d’actualitat 

 Converses sobre temes laborals 

 Converses telefòniques d’una certa 
complexitat 

 Debats i tertúlies 

 Exposicions argumentals 

 Narracions 

 Informació metereològica 

 Documentals i reportatges 

 Notícies de la TV 

 Sèries de televisió 

 Curriculum 

 Cartes formals i informals 

 Sol.licituds i impresos 

 Narracions complexes 

 Descripcions  

 Textos argumentals 

 Articles d’opinió 

 Reportatges en revistes  

 Contes i relats d’una certa llargada 

 Informació general en diaris i revistes 

 Textos sobre història i cultura del pais 
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Continguts socio-culturals 

 Coneixements sobre la història recent de Grècia 

 Coneixements sobre el llegat històric: Antiguitat, Bizanci, Grècia otomana, Grècia 
independent 

 Coneixements generals sobre la història de la llengua grega 

 El problema de la diglòssia en el s. XIX i XX 

 Les modificacions ortogràfiques de les últimes dècades del s. XX 

 El grec estàndard dels mitjans de comunicació 

 Els dialectes grecs. Diferència entre dialektos i idíoma 

 Varietats regionals i minories linguístiques 

 Els registres històrics de la llengua: katharévusa, dimotikí, kathomilouméni 

 Registres propis del nivell social o professional. Argots. 

 Les qüestions polítiques: relacions amb Turquia, la situació als Balcans (la qüestió 
macedònica), el tema de la immigració, la comunitat europea i l’euro 

 Els grecs de la diàspora. Paper de les comunitats a l’exterior en la definició d’una 
supranacionalitat cultural 

 El paper de l’esglèsia ortodoxa en la societat actual 

 Coneixements de la història de la literatura grega 

 Coneixements de la història de la música grega 

 Teatre, cinema i arts 

 Esports 

 Les noves tecnologies i la llengua. El greeklish 

 Grècia i l’estil de vida mediterrani. Mite i realitat. 

 
 
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 

 Varietat i registre: adequació a l’interlocutor 

 
 
Competència lingüística: Morfosintaxi 

 Ortografia i aspectes gràfics 
o Les normatives ortogràfiques 
o Les propostes de simplificar l’escriptura 
o El sistema d’acccentuació politònic 
o L’orotgrafia de les paraules forànies. Evolució 
o L’ortografia de les paraules homòfones. Criteris de diferenciació 
o L’ortografia en el llenguatge publicitari 
o Ús de la crasi en la llengua oral 
o El greeklish  (SMS, e-mails) 
o La transcripció i transliteració del grec en català i castellà. Propostes 
o Accentuació de les paraules compostes 
o Estructura sil·làbica. Divisió de paraules 
o Els signes de puntuació (punt, coma, punt alt, signe d’interrogació). Ús i omissió de 

la coma 
o Diferències de puntuació entre els textos formals i informals 
o Abreviatures cultes 
o Sigles 
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Competència lingüística: Morfosintaxi 

 Morfosintaxi 
o El substantiu 

 Substantius poc freqüents 
o Masculins en –ους 
o Declinació dels noms propis 
o Declinació de les paraules estrangeres 
o Declinacions antigues. Formes encara vigents 
o Ús actual del genitiu culte 
o Ús actual del vocatiu culte 
o Ús actual de l’antic datiu 
o Desinències de les declinacions del substantiu en la llengua culta 

(Καθαρεύουσα). Diferències amb les declinacions actuals 
o Pronoms 

 Pronoms distributius: από i numerals 
 Ús del demostratius com a pronoms personals  

o Adjectius  

 Adjectius d’origen estranger 

 Adjectius derivats d’antics participis 

 Adjectius de declinacions antigues emprats en la llengua culta 
o El verb 

 Tipologia verbal 
o Verbs formats a partir de mots foranis: -άρω, -ίρω 
o Verbs amb formes dobles i paral.leles: -ίζω/-ιάζω, -εύω/-ώνω, -

αίνω/-ύνω, -ίφω/-ίβω, -βω/-φτω/-πτω 
o Verbs compostos d’origen culte: l’augment 
o Morfologia verbal de la llengua culta (Καθαρεύουσα). Diferències amb 

el grec estàndard 
 Formes no personals 

o El participi. Diferències d’ús entre la llengua col.loquial i la llengua 
culta. Formes antigues emprades en la llengua escrita 

o L’infinitiu. Restes de l’antic infinitiu en frases fetes, expressions i 
falques 

 Veu i règim verbal 
o Diferències entre l’ús transitiu i intransitiu dels verbs mitjos 
o Diferències entre l’ús transitiu i intransitiu dels verbs d’estat 
o Diferències entre l’ús transitiu i intransitiu dels verbs passius 

defectius 
o Preposicions 

 Preposicions cultes de genitiu 
 Preposicions cultes d’acusatiu 
 Preposicions antigues emprades en frases fetes 
 Preposicions de datiu emprades en certs contextos 
 Preposicions emprades com a prefixos  

o Adverbis 
 Formes adverbials antigues d’ús actual 
 Ús de l’adverbi en el sintagma verbal per marcar l’aspecte 
 Locucions adverbials d’origen turc 

 L’oració 
o L’oració simple 

 L’ordre de l’oració en la llengua culta (Καθαρεύουσα). Diferències amb el 
grec estàndard 

o L’oració composta: la coordinació. Recapitulació 
o Ús actual de connectors de la llengua culta 
o L’oració composta: la subordinació. Recapitulació 
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Competència lingüística: Lèxic – Àrees Temàtiques 
 

 Vocabulari relacionat amb l’ecologia i medi ambient 

 Parcs naturals 

 Flora i fauna 

 Vocabulari metereològic 

 Vocabulari relaciionat amb ciència i tecnologia 

 Vocabulari relacionat amb l’organització política 

 Vocabulari relacionat amb la indústria i l’agricultura 

 Vocabulari relacionat amb l’àmbit social: problemàtica de la immigració 

 Les minories lingüístiques 

 Vocabulari relacionat amb els mitjans de comunicació audiovisual 

 Vocabulari de l’ámbit religiós 

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

 Lèxic relacionat amb l’entorn rural 

 Lèxic periodístic 

 Lèxic literari 

 Alimentació: la dieta mediterrània 

 Vins grecs 

 Productes típics grecs 

 Receptes tradicionals 

 Tradicions d’origen antic 

 Tradicions regionals de festes  

 Teatre i tragèdia 

 Vocabulari propi de la música tradicional 

 Vocabulari del rebètic 

 Gentilicis 

 
 
Competència lingüística: Lèxic  - Aspextes semàntics 
 

 Famílies lèxiques: dualitat de sinònims entre la llengua culta i la col.loquial 

 Famílies lèxiques: matisos de significat segons les desinències (-ιά/ -ήση/ -ός/) 

 Mots polisèmics. Variacions de significat segons el context, interlocutor o destinatari  

 Games lèxiques conceptuals 

 Paraules derivades. Mecanismes de la derivació. Sufixos 

 Paraules compostes. Formació de les paraules compostes segons els components 
(substantius, adjectius, verbs, partícules i prefixos) 

 Cultismes. Ús segons context, destinatari o intencionalitat 

 Ús de paraules del grec antic, hel.lenístic i bizantí 

 Prefixos del grec antic emprats en grec modern 

 Frases fetes idiomàtiques del grec antic emprades en grec modern 

 Paraules homòfones 

 Homònims i parònims 

 Mots d’origen estranger. Evolució 

 Expressions i frases fetes col.loquials i d’argot 

 Dites i refranys 

 Vocabulari d’origen eclesiàstic 

 Evolució de significat de paraules emprades en el vocabulari eclesiàstic 
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Avaluació 
 
 Avaluació Continuada  

 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 el curs, doncs l’alumne ha de superar un 
examen per obtenir el Ceritificat del Nivell Avançat 

 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 

 

 

 


