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DEPARTAMENT DE JAPONÈS 

         Curs 2017-2018 

         www.eoibd.cat 

         SEGON CURS 

 

Professores   Rosalía Medina (rmedina@eoibd.cat) 

Lourdes Porta (lporta@eoibd.cat) 

 

Horari de classe   Rosalía Medina: dimarts i dijous 13.30- 15.45 

Lourdes Porta: dilluns i dimecres 16.15- 18.30 i 18.30- 20.45 

 

Horaris d’atenció a l’alumnat Rosalía Medina:  dimecres 15.45-16.15 i dijous 13.00-13.30 

      Lourdes Porta:   dimarts i dimecres 15.15- 15.45   

   

PROGRAMA DE CURS 

Objectius del curs 

 Afirmar, negar; identificar/-se; anunciar (que es dóna alguna cosa a algú, un fet quan es 

produeix, un fet imminent); demanar i donar informació (sobre coses, llocs, persones, 

activitats, accions habituals, esdeveniments passats o futurs, el que ha dit algú, causes o 

conseqüències); descriure (característiques de coses, persones o llocs; estats de persones, 

objectes o llocs; canvis, percepcions, sentiments); demanar i dir a qui pertany quelcom; definir 

requisits; expressar coneixement o desconeixement, expressar el grau de seguretat d’un fet; 

demanar i expressar si es recorda una cosa o algú, evocar; demanar confirmació i confirmar, 

desmentir. 

 Expressar i demanar opinió; expressar acord i desacord, assentir i dissentir; formular hipòtesis 

(sobre persones, coses, sobre fets presents i futurs); predir, valorar un fet (com a fàcil o difícil, 

possible o impossible, necessari o innecessari, probable o improbable, obligatori o no 

obligatori, prohibit o permès). 

 Expressar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa/ajuda, 

oferir-se a fer alguna cosa, respondre a un oferiment.  

 Animar algú, animar a fer una cosa, demanar consell, aconsellar, recomanar; alertar; concertar 

una cita; demanar i donar instruccions; demanar i donar permís, prohibir o denegar permís; 

demanar ajuda; demanar una descripció; demanar alguna cosa, demanar que algú faci alguna 

cosa com a favor; demanar sobre el propòsit, la intenció o la voluntat de fer una cosa; 

ordenar; proposar; queixar-se. 

 Expressar diversió o avorriment; alegria o felicitat; il·lusió, tristesa, pena; afecte o simpatia, 
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antipatia; aprovació, desaprovació, interès, desinterès; gust, disgust, fàstic; preferència; 

indiferència; dubte, ignorància, seguretat, inseguretat; esperança; sorpresa; ràbia; satisfacció, 

insatisfacció; estats físics, de salut o d’ànim (ansietat, dolor, alleujament...); sensacions 

físiques o psíquiques. 

 Saludar, respondre a una salutació; donar la benvinguda; presentar/-se, respondre a una 

presentació; acomiadar/-se; invitar, acceptar i refusar una invitació; adreçar-se a algú, atraure 

l’atenció, respondre a una interpel·lació; demanar per algú, respondre quan es demana per 

algú; agrair, respondre a un agraïment; aprovar, desaprovar; demanar i acceptar disculpes o 

perdó; excusar-se, acceptar excuses; lamentar; expressar cortesia (en àpats, brindis, 

esternuts) i compliments; felicitar, respondre a una felicitació; interessar-se per algú/alguna 

cosa, respondre a mostres d’interès. 

 Demanar o donar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que s’ha 

oblidat (la paraula, l’escriptura, la pronunciació, el significat, la traducció); repetir o sol·licitar 

repetició; demanar a algú que parli més a poc a poc; demanar a algú modulacions de la veu 

(que parli més alt o més baix).  

 

Textos orals Textos escrits 

 Expressió i interacció oral: converses 

senzilles, diàlegs, monòlegs i 

presentacions, instruccions relacionades 

amb la casa, la feina, consells, 

instruccions, relats, etc. 

 Comprensió oral: converses cara a cara, 

converses telefòniques, monòlegs i 

presentacions acompanyades d’imatge, 

instruccions. 

 

 Expressió i interacció escrita: cartes i 

correus electrònics informals, notes, 

textos narratius, textos expressant opinió, 

sentiments i estats d’ànim, consells, etc. 

 Comprensió escrita:  correus electrònics 

senzills, cartes senzilles, notes i 

missatges, cartes de restaurants, 

instruccions, fulletons informatius, horaris, 

cartells, diccionaris. 

 

Lèxic 

 Distribució del lèxic japonès segons el seu origen: Yamato-kotoba, kango, gairaigo. 

 Famílies lèxiques: sinònims o quasi-sinònims, antònims, els garaigo i els seus sinònims o 

quasi-sinònims autòctons. 

 L’aglutinació: formació de paraules compostes. 

o Prefixos i sufixos. 

o Formació de substantius a partir d’un adjectiu. 

o Formació d'adverbis a partir d'un adjectiu. 
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Gramàtica 

Elements constituents de l’oració. 

El substantiu 

 Noms propis i comuns. 

 Numerals ordinals: l’ús dels sufixos -ban, -me. 

 Sufixos comptadors-classificadors II. 

 La nominalització: l’ús del no, l’ús del koto. 

Els determinants 

 L’ús de la partícula no.  

 Pronom + no + substantiu: (Kochira no heya). 

 Sufix contable + no + substantiu: (Ni-satsu no hon). 

 Adverbi + no + substantiu: (Takusan no hon). 

 Modificació per un adjectiu. 

 Modificació per frases de relatiu. 

El pronom 

 Els pronoms personals en formal e informal. 

 Pronoms indefinits.  

 Pronoms que indiquen direcció (ko-so-a): kochira, sochira, achira. 

L’adjectiu 

 L’adjectiu –i : la conjugació en present i passat afirmatiu i negatiu informal, l'adjectiu auxiliar -

tai i la seva conjugació en present i passat, afirmatiu i negatiu.   

 Complementació de l’adjectiu mitjançant l’addició d’estructures modals: 

 De permís i possibilitat: forma –te (kute) mo ii/kamaimasen/yoroshii: (Takakute mo ii) i (de): 

(Heta de mo ii desu). 

 L’ús de la doble partícula wa i ga amb adjectius que expressen emocions i sensacions. 

 Adjectiu -i present afirmatiu informal (-i )/adjectiu (na) + soo da: (Atsusoo da) 

El verb 

 Tipus de verbs: transitius, intransitius, d'estat, de llengua, expressió. Verbs puntuals, verbs 

que indiquen potencialitat, possibilitat i necessitat (l’estructura (ni) wa...ga). 

 Formes personals i no personals: les formes –te, -naide 

 Temps i aspecte: 

 Conjugació present (genzai-kei) afirmatiu i negatiu, informal.  

 Conjugació passat (kako-kei) afirmatiu i negatiu, informal.  

 Forma –te + iru. Amb verbs transitius i amb verbs intransitius. 

 Modalitat: 

 Potencialitat: verb forma diccionari + koto ga dekiru. La forma potencial kanookei. 
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 Permís: forma –te + mo ii/kamaimasen/yoroshii. 

 Prohibició: forma –te + wa ikemasen. 

 Ordre, prec i súplica: formes –te/-naide + kudasai i ren’yookei + nasai. 

 Veu verbal: Yarimorai: (ageru, kureru, morau) 

 La partícula 

 Usos de les partícules.  

 Posició de les partícules. 

L’adverbi 

 Adverbis més freqüents i la seva posició a la frase. 

L’oració. L’oració simple  

 L'oració declarativa afirmativa i negativa. 

 L’oració comparativa: l’estructura substantiu/adjectiu/verb + (no) hoo ga/yori + adjectiu  

afirmatiu/adverbi + verb afirmatiu, l’estructura –wa/hodo + adjectiu/verb negatiu, l’estructura 

onaji kurai, l’ús del motto i del zutto. 

 El superlatiu: l’ús del ichiban. 

 L’oració interrogativa total i parcial. 

 L’oració exclamativa. L’ús de les partícules finals. 

 L’oració imperativa i exhortativa. 

 L’ús dels diferents auxiliars que expressen ordre, prec i súplica : -kudasai, -nasai… 

 L’ús de la partícula final ne: (Ikanaide ne). 

L’oració. L’oració composta 

 L’oració de relatiu. 

 La subordinació 

 Subordinades causals: -kara, forma -te verb i adjectiu. 

 Subordinades temporals: -te, -te kara, -te sorekara, -mae ni... 

 Subordinades concessives: forma -temo: forma -te del verb/adjectiu -kute/-de + mo. 

 Subordinades consecutives: soredewa, dewa(a). 

 La coordinació 

 Oracions conjuntives: soshite, sorekara, sore ni, forma -te verb/forma -kute i -de de l’adjectiu, 

forma -naide del verb, forma -nakute del verb i de l’adjectiu, forma -tari suru, forma -nagara. –

shi –shi (+ conclusió), –shi forma ren’yoo–chuushikei del verb. 

 Oracions adversatives: shikashi, keredomo. 

 

 

Ortografia i aspectes gràfics 
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 Els caràcters xinesos (kanji). El seu ús. L’aprenentatge de caràcters xinesos. 

 Els radicals. La seva posició. 

 La lectura xinesa (on-yomi) i la japonesa (kun-yomi) dels caràcters. 

 La cal·ligrafia. Ordre dels traços. 

 

Avaluació 

1. Durant tot el curs es durà a terme una avaluació continua i formativa de l’alumnat, per a la qual 

és imprescindible una assistència a les classes superior al 65%. Es realitzaran proves parcials 

de  totes les habilitats (ús de la llengua, kanji – de la lliçó 10 de la primera part a la lliçó 12 de la 

segona part –, expressió escrita –8 redaccions puntuades–, expressió oral, comprensió escrita i 

comprensió oral). Aquestes proves seran de formats diversos, i representaran un percentatge de 

la nota global de l’avaluació continua proporcional al seu nivell de dificultat i importància.  

2. Hi haurà un examen final obligatori per a tot l’alumnat que inclourà proves de totes les 

habilitats i que es basarà en els continguts de la totalitat del curs.  

3. Independentment del format i tipus d’examen, tan pel que fa a l’avaluació contínua com per a 

l’examen final, la nota mínima és de 65 sobre 100. Totes les habilitats tenen la mateixa 

ponderació a l’hora de calcular la mitjana (16,66 %), siguin eliminatòries o no.  

4.  

  L’expressió escrita i l’expressió oral són eliminatòries. 

 Els alumnes que aprovin l’examen final obtindran la nota de APTE/A. 

 Els alumnes que obtinguin una nota entre 62 i 64,99 a l’examen final i tinguin aprovada 

l’avaluació contínua i hagin assolit els requisits d’assistència mínima obtindran la nota de 

APTE/A. 

 Els alumnes que obtinguin una nota entre 62 i 64,99 a l’examen final però que no tinguin 

aprovada l’avaluació contínua o no hagin assolit els requisits d’assistència mínima obtindran la 

nota de NO APTE/A. 

 Els alumnes que obtinguin una nota inferior a 62 a l’examen final seran considerats NO 

APTE/A, independentment dels seus resultats d’avaluació contínua i assistència. 

 

Seguiment personalitzat 

La professora farà a través de l’acció tutorial un seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne. 

 

 


