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Programa de curs
Objectius del curs
Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se.
Presentar-se, identificar-se i demanar que algú s’identifiqui.
Intercanviar informació personal i sobre els altres: professió, lloc de treball, nacionalitat...
Presentar terceres persones.
Identificar terceres persones pels vincles.
Donar les gràcies i respondre a un agraïment.
Afirmar, negar; assentir, dissentir; expressar coneixement o desconeixement.
Demanar i dir a quin pertany quelcom.
Demanar i dir l’hora, i parlar dels horaris de diferents llocs.
Demanar i dir on viu algú.
Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments i coses.
Demanar i dir què es fa habitualment i puntualment.
Expressar sentiments i estats d’ànim.
Intercanviar informació sobre menjars típics i hàbits alimentaris.
Expressar gustos i preferències.
Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments i per anar a un restaurant.
Demanar i donar informació sobre sí mateix i sobre els altres; sobre activitats de la vida quotidiana;
sobre transports; sobre dates, horaris i fets.
Afirmar, negar; assentir, dissentir; expressar coneixement o desconeixement.
Expressar el temps, la quantitat i la durada d’una acció.
Descriure objectes i persones (mida, color...).
Expressar acord i desacord; gustos i preferències sobre menjars, activitats de lleure, roba.
Expressar l’estat físic (gana, set, calor, etc.).
Proposar o suggerir fer una acció.
Expressar sentiments, actituds, estat físic i anímic.
Oferir alguna cosa, respondre a un oferiment.
Textos orals

Textos escrits

Converses amb familiars, amics, coneguts.
Presentació de la família.
Establir els actes necessaris per comprar
(aliments i d’altres coses).
Converses mitjanament formals per anar a
comprar.
Converses amb familiars, amics, coneguts.
Descripció d’activitats quotidianes.
Expressió d’opinions, gustos i preferències.

Fitxes amb les dades personals.
Notes de l’agenda personal.
Llistes per a la compra.
Notes per a familiars o per establir contactes.
Postals descrivint la teva habitació o la teva
escola.
Correus electrònics.
Cartes de poca complexitat.
Notes de l’agenda personal.
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Explicar hàbits alimentaris.
Establir els actes necessaris per comprar
(aliments) i per aconseguir un servei (en un
restaurant).
Converses mitjanament formals per anar a
comprar.

Llistes per a la compra.
Notes per a familiars o per establir contactes.
Postals explicant diferents activitats.
Correus electrònics.
Petits anuncis per oferir o demanar determinats
serveis o relacions.
Dietaris de poca complexitat.
Cartes de poca complexitat.

Lèxic
Materials d’ús a l’aula：铅笔、圆珠笔、桌子……
Els números i les dates
La nacionalitat
Les professions i llocs de feina：老师、学生、工程师、办公室、商店……
Begudes i menjar 1：咖啡、可乐、水、饼干……
Alguns noms propis, noms de països i els gentilicis corresponents: 西班牙、西班牙人、 加泰罗尼 亚......
Expressions de benvinguda, de comiat i de cortesia:你好、您身体好吗？、你好吗？、再见……
Lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat: 奶奶、外公、儿子、同学、同事……
Els dies de la setmana, els mesos de l’any: 星期一……、一月……
Lèxic relacionat amb el lloc on vius: 路……、号……
Lèxic d’animals: 狗、猫、鸟、……
Lèxic relacionat amb les aficions, esports i activitats de lleure：篮球、足球、上网、看电影……
Els colors：黑色、白色、蓝色……
La roba：裙子、裤子……
Sensacions：饿、困、……
Transports：公共汽车、地铁……
Lèxic dels establiments comercials：商店、饭店、电影院……
Verbs d’accions quotidianes o habituals: 起床、吃早饭、上班、洗澡……
Lèxic relacionat amb els menjars: 包子、饺子、肉、鱼……
Lèxic relacionat amb la descripció física：高、矮、胖、瘦……

Gramàtica
Els pronoms personals i demostratius.
L’oració de predicat verbal, adjectival i nominal.
L’oració interrogativa: afirmativa-negativa, amb la partícula 吗 i amb pronoms interrogatius.
La partícula estructural 的.
Usos del verb i preposició 在.
Els classificadors nominals.
L’oració de predicat verbal amb 是.
L’oració de predicat verbal amb 有.
Estructures per a expressar temps.
Construccions preposicionals1：在.
Els adverbis 1： 不、没、都……
L’odre de les parts de l’oració xinesa.
Estructures per a expressar temps.
Estructures per a expressar la quantitat.
Estructures per a expressar l’anterioritat, la posterioritat i la simultaneïtat.
Complement de durada i de freqüència.
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L’oració amb construccions verbals en sèrie.
Els adverbis 2：常常、有时候、平时……
Partícula modal 吧.
Reduplicació dels verbs.
L’odre de les parts de l’oració xinesa.
El complement de grau.
Construccions preposicionals1：跟、从……到……

Avaluació
A tots els cursos es fa avaluació continuada (formativa) i avaluació final (examen final obligatori). En
cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu o en cas que el professor no tingui prou informació,
l’alumne no podrà ser avaluat de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de
curs. La nota final del curs serà la suma de la nota de l’avaluació continuada i de la nota de l’examen.
A l’examen final, s’hi avaluaran totes les habilitats: expressió oral (20%) i escrita (10%), comprensió
escrita (20%) i oral (20%), la gramàtica (25%) i pinyin (5%) Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir,
com a mínim, un 65% de la puntuació obtinguda de la suma de totes les parts de la prova. Es faran
proves mensuals.

Tutories
Es convocaran tutories individualitzades segons necessitat per comentar el progrés del curs.
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