
 

 

 

Procés: 
 

Versió:   Arxiu:   Pàg. 1 de 5 

Elaborat per:  Data:  

Aquest document pot esdevenir obsolet un cop imprès. 

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

DEPARTAMENT DE JAPONÈS 

       Curs 2017-2018 

       www.eoibd.cat 

       TERCER B CURS 

 

Professora Rosalía Medina (rmedina@eoibd.cat) 

Horaris de classe dilluns i dimecres  de 16:15 a 18.30 i  18.30 a 20.45 

Horari d’atenció als alumnes dimecres 15:30-16:00 i dijous 13.00- 13.30 

Llibres Basic Kanji Book, vol 2 , ed. Bonjinsha, J BRIDGE for beginners vol 2, ed. Bonjinsha 

Moodle  Acces des de  www.eoibd.cat 

Programa de curs 

OBJECTIUS 

 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 
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la voluntat de fer una cosa; ordenar; proposar; queixar-se. 

 Expressar diversió o avorriment; alegria o felicitat; il·lusió, tristesa, pena; afecte o 

simpatia, 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 

sobre temes d’interès personal o relatius 

a la vida quotidiana; descripcions, 

narracions i valoracions de fets; 

explicacions argumentades senzilles 

sobre temes de la vida quotidiana. 

 Comprensió oral: Material audiovisual  

de la TV e internet, converses i 

presentacions sobre diverses situacions 

de la vida quotidiana. 

 Expressió e interacció escrita: cartes i 

correus electrònics informals i 

semiformals; escrits personals, 

valoracions, històries, anècdotes; 

participació en fòrums i altres mitjans 

que ens ofereix Internet. 

 Comprensió escrita: lectures, cartes 

senzilles, correus electrònics, diversa 

tipologia de textos sobre temes relatius a 

la vida quotidiana.  
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LÈXIC 

 L’aglutinació: formació de paraules compostes 

 Prefixos i sufixos 

 Famílies semàntiques a partir d'un mateix caràcter: hiro-i, hiro-sa, hiro-geru, etc.   

 

 

 

GRAMÀTICA 

 

o El substantiu 

o Substantius que expressen temps: konogoro, chikagoro... 

o Noms formals (keishiki-meishi): L’ús de tokoro, aida, uchi ni, hazu 

o La nominalització II. L’ús del no:  

o Verbs i adjectius que regeixen no: miru, kiku, tetsudau, matsu.... 

o La nominalització. L’ús del koto:  

o Verbs i adjectius que regeixen koto: kangaeru, shinjiru... 

o Estructura verb present informal + koto ni suru/koto ni shite iru 

o Estructura verb present informal + koto ni naru/koto ni natte iru 

o Estructura verb present informal + koto ga aru/koto ga atta   

o Estructura verb passat afirmatiu informal + koto ga aru 

o L’adjectiu 

o Adjectius auxiliars: l’ús de –hoshii 

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

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

o Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + na + yoo da (yootai): (Atsui yoo da) 

o Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + mitai da: (Atsui mitai da) 

o Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + rashii (desu): (Atsui rashii) 

o Adjectiu -i informal/shizuka+ dearu informal + soo desu (denbun): (Atsui soo desu) 

o Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + daroo: (Atsui daroo) 

o Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + kamoshirenai: (Atsui kamoshirenai) 

o Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + ni chigai nai: (Atsui ni chigainai) 

o Adjectiu -i informal/adjectiu (na) + na + hazu da: (Atsui hazu da) 

o La condició: mode condicional del adjectiu (kateikei) –ba 
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o El verb 

o Tipus de verbs: transitius, intransitius; verbs que expressen canvi (henka-dooshi): fueru, 

heru... i la seva combinació amb els auxiliars direccionals –te iku/kuru  

o Temps i aspecte: 

o Verb forma -te + aru  

o Verb forma -te + oku 

o Verb forma -te + shimau 

o Verb forma -te + miru 

o L’ús del mama 

o Modalitat: 

o La condició: mode condicional del verb (kateikei) –ba 

o Consell: -ba ii desu 

o Consell:  -nara  

o Deducció i conjectura: l’ús de daroo/deshoo 

o Deducció i conjectura: l’ús de kamoshirenai 

o Deducció i conjectura: l’ús de ni chigainai 

o Deducció i conjectura: l’ús de hazu da 

o Transmissió: l’ús de soo da (denbun) 

o Deducció i conjectura: l’ús de soo da (yootai) 

o Deducció i conjectura: l’ús de yoo da 

o Deducció i conjectura: l’ús de rashii 

o Desig: estructura verb -te + hoshigatte iru 

o Desig: estructura verb -te + auxiliar moraitai/moraitagatte iru 

o Mode imperatiu del verb (meireikei). Conjugació afirmativa i usos 

o Veu verbal: 

o La veu passiva (ukemi). Conjugació, ús i partícules 

o La veu causativa (shieki). Conjugacions (dues), ús i partícules 

o La veu causativa-passiva (shieki-ukemi). Conjugacions (dues), ús i partícules 

o Formes compostes amb yarimorai (-shite morau, -sasete morau...) 

o Característiques de l’emissor i del receptor.  

o El formal (teineigo)  

o L’informal (kihontai/futsuukei) 

o La partícula 

o Usos de les partícules  

o Posició de les partícules 
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o L’adverbi 

o De mode: kooiu, sooiu, aaiu  

o De grau i quantitat: kekkoo...  

o Inductius: kitto, osoraku...  

o Interrogatius: dooiu fuu ni...  

o L’oració. L’oració simple  

o L’oració exhortativa e imperativa 

o L’ús de les partícules finals na, zo, ne. 

o L’oració composta    

o La subordinació:  

o Subordinades temporals: aida (ni), uchi ni, tokoro, bakari 

o Subordinades concessives i adversatives: -noni 

o La coordinació:  

o Oracions conjuntives: forma –zu ni, mama   

o Oracions disjuntives: aruiwa, matawa, toka 

 

       

 

ORTOGRAFIA I ASPECTES GRÀFICS 

 Els caràcters xinesos (kanji). Aprenentatge de nous caràcters xinesos. 

o Els radicals.  

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

o La cal·ligrafia. Ordre dels traços. 

 

AVALUACIÓ 

Els alumnes han de superar l’examen de CERTIFICAT DEL NIVELL INTERMEDI en convocatòria 

única per passar curs. Caldrà obtenir una puntuació global mínima de 65% i presentar-se a totes les 

parts de la prova. 

Veure informació a http://www.eoibd.cat/ 

 

Seguiment personalitzat 

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

alumne. 

http://www.eoibd.cat/

