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DEPARTAMENT DE PORTUGUÈS 
2017-2018 

www.eoibd.cat 
 

PRIMER CURS 
 

 
 

Professores 
Sandra Cruz 
smmoura@eoibd.cat  
 
Raquel Vasconcelos 
rvasconcelos@eoibd.cat 
 
 

Horari d’atenció als alumnes 
Sandra Cruz: dimecres, de 15 a 16.00  
Raquel Vasconcelos: dilluns, de 15 a 16:00 
 

Llibres 
Llibres de text 
No hi ha llibre de text. Es treballarà amb material d’elaboració pròpia. 
 
Llibre d’exercicis 
Llibre d’ exercicis: “Livro de exercícios de português para estrangeiros 1”. Prensa Universitària. 
 
Materials complementaris  

   Diccionaris: “Collins Pocket” 
   Fotocopies 
 

Recursos a la xarxa de suport a l’estudi 

 Moodle 

 Currículum: http://www.eoibd.cat/_user_doc/309_plapor.pdf 
 

Programa de curs 

1.1. OBJECTIUS  

 Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques per tal de satisfer les necessitats més bàsiques de 
la vida quotidiana. 

 Aprofitar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, com a base 
per construir l’aprenentatge de la nova llengua. 

 Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin intentar resoldre situacions de comunicació 
en contextos molt familiars. 

 Participar amb una facilitat raonable i de forma senzilla en situacions de comunicació curtes. 

 Adoptar una actitud oberta davant als nous elements o situacions pròpies de la llengua 
portuguesa i les seves varietats lingüístiques objecte d’aprenentatge que seran les varietats 
estàndard de Portugal i de Brasil. 

 Escriure textos curts i senzills sobre sí mateix i altres persones i sobre temes de la vida 
quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text. 
 

1.2. FUNCIONS 
 

 Demanar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que s’ha oblidat, 
assenyalar comprensió o no comprensió d’un enunciat, lletrejar o sol·licitar que es lletregi una 
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paraula, repetir o sol·licitar repetició, demanar a algú que parli més a poc a poc, que parli més 
alt o més baix. 

 Saludar, respondre a una salutació, presentar/-se, acomiadar/-se, invitar, acceptar/refusar una 
invitació, atraure l’atenció, excusar-se. 

 Demanar informació (sobre persones, llocs o coses, sobre activitats, fets o esdeveniments) i 
descriure (característiques de persones, sentiments).  

 Afirmar, negar, identificar/se, assentir, dissentir, expressar una opinió, acord i desacord. 

 Invitar, acceptar o declinar una invitació, respondre a un oferiment. 

 Expressar afecte o simpatia, aprovació, desaprovació, interès, desinterès, sorpresa... 
 

1.3.   COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL 

 La vida quotidiana: els horaris, els hàbits alimentaris, les festes, les vacances, el lleure.  

 Les relacions interpersonals: la estructura familiar i les relacions de parentiu. 

 Convencions socials: puntualitat, presentació, conversa... 
 

1.4.  COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
 

 Selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat. 

 Ús de formes de tractament formal i informal.  
 

1.5.  COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 
1.5.1.Organització del discurs (oral i escrita) 

 Adequació a la situació comunicativa i a la tasca (lloc, canal, persones interlocutores i relació 
entre ells). 

 Coherència textual: ordenació lògica de les idees, selecció de les estructures morfosintàctiques 
i del lèxic adequats. 
- Cohesió:  organització interna del text oral i escrit.  
- Mecanismes iniciadors del discurs (“olá, como vai?”; “tudo bem?”; “bom dia” ; “alô?/está? / o 

doutor Teixeira está?”...). 
- Desenvolupament del discurs:  Demanar aclariments: “ podia repetir, por favor?”; o que...?; o 

que é que...?, ús d’elements d’enllaç (e, também,ou, mas...), seqüenciació temporal 
(“primeiro...”; “depois...”; “ a seguir” ; além disso.), personalització ( “eu acho que”; “eu não 
acho. ”) 

- Conclusió del discurs: ús d’elements per indicar resum /recapitulació/acabament (então, 
portanto...”) 
 

1.5.2. Tipologia dels textos (orals i escrits) 

 Expressió i interacció oral: descripcions de persones, llocs, imatges... Instruccions bàsiques: 
pautes per fer una cosa i indicacions per anar a un lloc... Narracions de fets concrets i 
d’experiències. 

 Expressió i interacció escrita: notes i postals, missatges per correu electrònic, participació en el 
blog del departament, Moodle, xats ... 

 Comprensió oral: documents àudio i audiovisuals senzills de situacions habituals de la vida 
quotidiana. 

 Comprensió escrita: fullets d’informació general o específica (turístics, menús), d’instruccions de 
funcionament sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques, escoles…), programació 
de televisió, cartellera d’espectacles, horaris de transports públics, cançons, poemes senzills i 
altres. 

 Mediació oral i escrita: reformulacions entre el professorat i un o més companys i entre persones 
interlocutores que no es poden entendre directament. 
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1.6. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA 
 

 Competència gramatical 

 El substantiu. Morfologia del substantiu: gènere i nombre. Concordança. Alguns casos 
irregulars més freqüents.  

 Articles definits i indefinits. Ús de les diferents formes segons les seves funcions 
Concordança. 

 Possessius. Presència i posició de l’article respecte del possessiu. 

 Els pronoms (morfologia i posició). Pronoms personals de subjecte i objecte. Pronoms 
reflexius, interrogatius,  exclamatius i  indefinits. 

 L’adjectiu.Tipus d’adjectius: Gènere. Flexió regular. Grau: comparatiu: maior/menor, melhor/ 
pior. Concordança. 

 El verb. Verbs auxiliars. Contrast: ser/ estar. Formes verbals d’indicatiu, regulars i irregulars 
més freqüents, en present , passat  i futur. Present de subjuntiu. Imperatiu regular. Gerundi. 
El “infinitivo pessoal flexionado”: (acho melhor, é melhor) 

 Les preposicions. Formes simples i compostes. Contraccions amb el article. Locucions 
preposicionals: (perto de, longe de...) 

 Adverbis més freqüents i posició a la frase. 

 L’alfabet. Representació gràfica de fonemes i sons. 
 

 Competència lèxica 

 Lèxic i aspectes semàntics referents als horaris, els hàbits alimentaris, les festes, les 
vacances, el lleure, els vestits, la família, etc. 

 
 

Avaluació 
 
L’avaluació serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada per tal de valorar el 
progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen.  
 Assistència: com que la modalitat d’aprenentatge es presencial, l’assistència és imprescindible 

perquè es pugui donar el procés d’intercanvi d’informació entre professor i alumne. Es recorda 
que segons la Resolució de començament de curs, “en cas d’absències superiors al 35% del 
temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de forma contínua, i només podrà presentar-se a 
una prova de final de curs”. 
 

 Aspectes que es valoren durant l’avaluació contínua: 

 Participació/cooperació en les activitats proposades a classe. 

 Tasques fetes a casa, presentacions a classe, actuacions a l’aula... 
 Proves programades o no que inclouen, proves de comprensió oral i escrita, gramàtica, lèxic, 

expressió escrita i oral. Per aprovar aquestes proves caldrà obtenir una puntuació mínima del 
65%. 

 Final de l’avaluació: Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada i els que no 
compleixin el mínim d’assistència exigit, s’hauran de presentar a la prova final de curs, la qual 
consistirà en diferents parts: 
 

 Comprensió oral:  20 % del total de la nota 

 Comprensió escrita:  20 % del total de la nota 

 Ús de la llengua:  20 % del total de la nota 

 Expressió escita: 20 % del total de la nota 

 Expressió oral:   20 % del total de la nota 
 

Per superar la prova final s’haurà d’arribar al 65 %, tenint en compte que les proves d’expressió oral i 
expressió escrita s’hauran d’haver aprovat (mínim exigit per a la expressió escrita i oral: 13/20). 
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Tutories 
 
 Acció tutorial. En l’avaluació contínua es dóna una importància cabdal a l’intercanvi continu 

d’informació sobre el procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat i, per tal que cada 
alumna/e sigui conscient d’aquest procés, s’arbitrarà un sistema d’accions i activitats destinades 
a alimentar aquesta comunicació entre ambdues parts.  

 

Calendari 
 
1. Calendari escolar  2017-18 

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al  7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 

Setmana Santa: del 24 de març  al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

Festes oficials dins l’any 2017: 12 d’octubre, 1 de novembre i 6 i 8 de desembre. 

Festes oficials dins l’any 2018: 1 i 21 de maig. 

Festes de lliure elecció del Centre 

Divendres          13 d’octubre de 2017 
Dijous                7 de desembre de 2017     
Dilluns  30 d’abril de 2018 
 

 
2. Calendari de proves: 
 
Proves programades: 18 de desembre de 2017 i 19 de març de 2018 
 
 
3. Activitats culturals: 22 i 23 de novembre de 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 


