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DEPARTAMENT DE JAPONÈS 

       Curs 2017-2018 

       www.eoibd.cat 

       CINQUÈ CURS 

 

 

Professora  Kano Kandabashi (kkandabashi@eoibd.cat) 

 

Horaris de classe 

Dimarts i dijous  18:30 – 20:45   

  

Horaris d’atenció a l’alumnat 

Dilluns 15:45 – 16:15,  Dimarts 15:45 – 16:15 

 

Llibres 

Bunka chuukyuu nihongo II  ed. Bunka gaikokugo senmongakkoo [+CD] 

Kanji in context   ed. The Japan Times 

 

Moodle 

Accés des de www.eoibd.cat 

 

Programa de curs 

Objectius del curs 

 Identificar i identificar-se; informar; narrar; descriure (processos); afirmar, negar; 
anunciar; postil·lar; assentir i dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat 
d’un fet; corroborar; desmentir; expressar desconeixement; expressar dubte. 

 Expressar acord i desacord; expressar i argumentar una opinió; atribuir un fet a algú; 
conjecturar; expressar una creença, expressar escepticisme; formular hipòtesis 
(sobre esdeveniments presents, passats i futurs); objectar; predir; suposar; valorar un 
fet (com a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent, com a versemblant). 

 Expressar el propòsit, la intenció o voluntat de fer alguna cosa; oferir alguna cosa; 
oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; accedir, negar-se a fer alguna cosa; admetre; 
consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se... 

 Donar ordres; demanar informació; demanar, sol·licitar, suplicar alguna cosa, que 
algú faci alguna cosa, demanar ajut; demanar confirmació; demanar consell, 
aconsellar, desaconsellar, recomanar; demanar i donar instruccions; demanar opinió; 
demanar, donar i denegar permís, demanar autorització, autoritzar i denegar 
autorització; restringir; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; exigir; advertir, 
alertar; amenaçar, intimidar; animar i desanimar; demandar; desestimar; persuadir, 
dissuadir; expressar el desig que algú faci alguna cosa;  prevenir algú en contra 
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d’alguna cosa o d’una persona; censurar; prohibir; proposar, suggerir; queixar-se, 
reclamar; recordar alguna cosa a una persona; recriminar, retreure, renyar. 

 Expressar estat físic, de salut o d’ànim: admiració; decepció; afecte, estimació, amor, 
odi; simpatia, antipatia; alegria, felicitat, tristesa; ànim, ansietat; aprovació, 
desaprovació; confiança, desconfiança, escepticisme; desig; rebuig; fàstic; 
indiferència; dubte; esperança, desesperança; dolor, alleujament; irritació; 
preocupació; sorpresa; temor; tranquil·litat; menyspreu; resignació; vergonya. Acusar; 
defensar; exculpar. 

 Presentar/-se i respondre a una presentació; saludar, respondre a una salutació, 
demanar de transmetre una salutació; acceptar excuses; acomiadar-se, respondre a 
un acomiadament; convidar, acceptar o declinar una invitació; agrair, respondre a un 
agraïment; atreure l’atenció; demanar disculpes i perdó, perdonar; donar, acceptar i 
refusar excuses; donar la benvinguda; expressar aprovació; expressar condol; 
felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per algú o per quelcom, respondre 
a mostres d’interès; lamentar; compadir-se; insultar; fer compliments. 
 

 

Textos orals Textos escrits 

Expressió i interacció oral: A cinquè els 
textos orals mostren prou coneixement del 
vocabulari i estructures pròpies del nivell, i 
gèneres discursius, per tractar els temes del 
nivell amb prou precisió i grau d’abstracció.  

- Monòlegs espontanis o preparats, 
adreçats a una audiència: narracions 
de fets, experiències, exposició 
argumentada d’idees i presentacions. 

- Converses de caràcter col·loquial, 
semi-formal i formal per intercanviar 
experiències. 

- Debats i tertúlies, entrevistes 
Comprensió oral: Els textos són autèntics, no 
adaptats, i giren entorn els temes propis del 
nivell tant concrets com abstractes. Poden 
ser complexos pel que fa al contingut, 
expressant els fets i les opinions de manera 
elaborada, amb detalls i matisos. No mostren 
un grau de complexitat excessiu pel que fa a 
sorolls, accents, velocitat, expressions 
idiomàtiques, referències culturals.  

- Ràdio i televisió (notícies, 
reportatges, documentals, 
entrevistes, debats i tertúlies, 
discursos i conferències, 
retransmissions d’esdeveniments 
esportius o culturals...) 

- Cinema i teatre 
- Conferències i taules rodones, visites 

guiades, presentacions, etc 
Mediació oral: Intervencions per fer de pont 
en transaccions i situacions socials; resum 

Expressió i interacció escrita: Els textos 
produïts a cinquè curs mostren un bon 
control gramatical i de registre per a produir 
un text coherent i ben cohesionat sobre els 
temes del nivell. El llenguatge és més ric, 
més complex i mostra més varietat, encara 
que es donin errors esporàdics en fer servir 
estructures més complexes. Els textos 
s’adapten a les diverses situacions 
comunicatives i interlocutors.  

- Cartes, correus electrònics i 
comunicats formals adreçats a una 
persona o institució (sol·licituds, 
reclamacions, queixes, petició 
d’informació...) 

- Escrits personals i articles relacionats 
amb els estudis o la feina. 

- Articles d’opinió, cartes al director. 
- Escriptura creativa (narracions, relats 

curts...) 
- Participació en xats, blogs, etc. 
- Prendre apunts i fer resums 

Comprensió escrita: Els textos poden mostrar 
certa complexitat estructural i poden contenir 
també algun matís de to, de registre o 
referències culturals. Giren entorn els temes i 
àmbits propis del nivell.  

- Diaris i revistes (reportatges, articles 
d’opinió, cròniques, crítiques, cartes al 
director, entrevistes, tires còmiques...) 

- Novel·les, poesia, teatre, contes, 
lletres de cançons, còmics... 

- Cartes, correus electrònics, blogs... 
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i/o reformulació en L2 d’articles de diaris i 
revistes o bé xerrades i conferències, 
fragments de novel·les, poemes, i textos no 
especialitzats. 

- Anuncis publicitaris, fulletons 
informatius, catàlegs, prospectes... 

- Diccionaris monolingües, 
enciclopèdies i gramàtiques.  

Mediació escrita: Intervencions per fer de 
pont en transaccions i situacions socials; 
resum i/o reformulació en L2 d’articles de 
diaris i revistes o bé xerrades i conferències, 
fragments de novel·les, poemes, i textos no 
especialitzats. 

 

Lèxic 

 Repertoris lèxics: reconeixement i utilització (producció i comprensió) en els 
contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell. 

 Onomatopeies: expressen so (giseigo): zaazaa, geragera...; expressen estat (gitaigo): 
dokidoki, pikapika... 

 Ús comú d'algunes paraules. Ex: amb parts del cos (Te o nuku), amb ki (ki ni naru, ki 
ni iru), etc. 

 Frases fetes, dites. 

 Refranys amb mots arcaics (I no naka no kawazu taikai o shirazu). 

 Abreviatures: nom del país en un kanji (仏: França) 

 

 

Gramàtica 

 El substantiu 

o Sufixos comptadors - classificadors: chaku, hako, tsuu... 
o Números en pronunciació japonesa: hito fukuro... 
o Substantius formals (keishikimeishi): wake, hodo... 

 

 El verb 

 Verbs auxiliars: kiru, sobireru, komu, nuku... 

 Verbs auxiliars en negatiu: kanenai...  

 Forma imperativa negativa (ikuna). 

 Forma negativa arcaica (ikazaru). 
 

 La partícula: Fixar l’àmbit (ni kakete, ni watatte, kagiri, ni itarumade). Objecte (ni 
taishite). Modal (ni yotte). Causa (tame, ni yotte). Mediació (o tooshite, to tsuujite). 
Tema (ni kanshite). Limitació (bakari). De lloc (ni oite). 

 
 L’adverbi: de mode (sutto...), de grau i quantitat (ooini..), inductius: (dooka...)  

 Adverbis demostratius (koo, soo, aa) amb verb iu per la manera(kooitta koto). 

 Adjectius demostratius (konna, sonna, anna) amb fuu.(Anna fuu ni wa ikanai). 

 Adjectius demostratius (konna, sonna, anna) amb ni per emfatitzar: (Konnani joozuni 
dekita.)... 
 

 L’oració 
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 Declarativa afirmativa i negativa: monoda; ni suginai (Kore wa okusoku ni suginai). 

 Tendència (...sezuni wa irarenai, gachi, gimi) 

 Obiligació (ikazaru o enai, ikubeki da) 

 Negatiu parcial nai kotowa nai (Asa hayaku okirarenai kotowanai). 

 Oracions subordinades substantives: l’estructura toiu (Hashio tsukatte taberu toiu 
shuukan wa...); toiu kotoda (Matsuri ga aru toiu kotoda.); accepció (...o...toiu); 
preveure el resultat (Atode kookaisuru kotoninaru); estructures amb wake (asonde 
bakari iru wakeniwa ikanai...); èmfasi en el seu grau (Ikani taihen ka ga wakatta.). 

 Oracions temporals: te hajimete (Hitorigurashi o shite hajimete...); sai (Nyuujoosuru 
sai niwa...); to tomoni (Igaku ga shinposuru to tomoni...); to dooji ni (Seichooshiteiku 
noto dooji ni...). 

 Oracions condicionals: dos canvis paralel.ls ni tsurete (Kazu ga fueru ni tsurete...), ni 
shitagatte (Seichoosuruni shitagatte...); te minakutewa (Tabeteminakutewa...). 

 Oracions causals: motiu karaniwa (Nihon ni kita karaniwa...); motiu emfàtic karakoso 
(Kitaishiteiru karakoso...), dakeni (Yoku  tsukau mono dakeni...); origen tokorokara 
(...surutokorokara...); causal negatiu bakarini (Yoku minakatta bakarini...). 

 Oracions finals: uede (Shigoto o suru uede...). 

 Oracions concessives: monono (Sotsugyooshita monono...), nimo kakawarazu (Kaze 
o hiiteiru nimo kakawarazu shigoto ni itta.). 

 

 Oracions conjuntives: dues aspectes to doojini (Chooshodearu to doojini tanshodemo 
aru); emfàtic dokoroka, bakari dakedenaku (Samukunai dokoroka asebamuhodo da. 
Mite tanoshimu bakari denaku jibun demo yattemiru). 

 Oracions juxtaposades: contrast noni taishite (Josei wa ...noni taishi dansei wa...). 

 Oracions disjuntives: moshikuwa, matawa (Getsuyoo ni suru ka, moshikuwa /matawa  
suiyoo ni shimashooka), aruiwa. 

 Oracions adversatives: contradir karato itte (Amerikani sundeirukaratoitte...); 
completament advers dokoroka (Yokunaru dokoroka...). 
 

 

Ortografia i aspectes gràfics 

Els caràcters xinesos (kanji): ús, radicals, lectura xinesa (on-yomi) i japonesa (kun-
yomi), ordre dels traços. 
 

Avaluació 

Certificat de nivell avançat:  certificat de nivell avançat 

Mostres d’exàmens: mostres d'exàmens 

 

Seguiment personalitzat 

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

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/
http://www.eoibd.cat/idiomes/japones/certificats-oficials/

