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SEGON CURS 
 
Llibres 
Llibre de text 
COSTA, Eva i Sun Jiameng, Hanyu 2, Herder Editorial 
 
Llibres de lectura obligatòria 

H.G．Wells, 《盲人国》(The Conutry of the Blind), Mind Spark Press LLC. 

 
Moodle 
Accés des de www.eoibd.cat 
 
Programa de curs 
 
Objectius del curs 

 
A banda de les funcions tractades al 1r curs, s’introduiran les següents: 

 Demanar i donar informació sobre l’espai, el temps i accions en el passat immediat; 
 Demanar i donar informació sobre la disposició de les parts d’una casa. 
 Demanar i donar l’opinió, la intenció o voluntat de fer coses.  
 Demanar i donar permís. 
 Demanar i donar instruccions. 
 Demanar per algú i respondre quan es demana per algú. 
 Prohibir. 
 Expressar gustos i preferències. 
 Formular intencions, desitjos i propòsits.  
 Fer descripcions físiques de persones i llocs i identificar-los d’acord amb la descripció. 
 Fer i acceptar oferiments i invitacions.  
 Interessar-se per algú o alguna cosa i respondre a mostres d’interès.  
 Felicitar i respondre a una felicitació. 
 Fer un brindis. 
 Demanar i donar informació sobre accions passades i futures; anunciar fets imminents. 
 Demanar i donar informació sobre el temps o el clima d’un lloc. 
 Expressar diferents graus de seguretat i coneixement i desconeixements de fets.  
 Expressar opinions, creences i hipòtesis sobre fets, coses i persones. 
 Expressar sentiments, actituds i l’estat físic i anímic. 
 Expressar capacitat o habilitat per fer una cosa. 
 Expressar possibilitat o obligació i valorar fets com a possibles, probables, etc.  
 Formular intencions, desitjos i propòsits.  
 Narrar fets o esdeveniments passats.  
 Fer comparacions d’igualtat i desigualtat. 

 

 

Textos orals Textos escrits 

 

 Demanar i donar informació sobre la 
existència i la ubicació de llocs i la distància 
entre dos llocs. 

 Expressar la necessitat. 
 Demanar i donar informació sobre 

 
 Anuncis de lloguer. 
 Descripcions de llocs i habitatges.  
 Instruccions de com arribar a un lloc.  
 Breus texts de felicitacions. 
 Descripcions físiques de persones. 
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característiques de una casa o pis.  
 Expressar permís, desig, intenció i plans de 

futur. 
 Expressar la condició.  
 Acceptar i rebutjar una invitació. 
 Mantenir una conversació telefònica senzilla. 
 Descriure físicament a alguna persona. 
 Parlar de les característiques d’una roba. 
 Gravacions i altres tipus de texts orals sobre 

esdeveniments, activitats o fets de la vida 
quotidiana en el passat. 

 Demanar i oferir ajuda i/o un favor. 
 Expressar gustos i preferències. 
 Demanar perdó.  
 Breus texts orals sobre les condicions 

meteorològiques. 
 Diàlegs relacionats amb la salut.   
 Diàlegs i altres tipus de texts orals 

relacionats amb els viatges.  
 

 Breus cartes a amics o familiars.  
 Narracions de fets o esdeveniments 

en el passat. 
 Presentació de fets passats.  
 Breus texts escrits sobre les 

condicions meteorològiques. 
 SMS, cartes i correus electrònics 

relacionats amb la salut.  
 Postals, cartes i correus electrònics 

sobre viatges realitzats. 

 
 

Lèxic 

 
 Punts cardinals, direccions i ubicació en l’espai. 
 Habitatge a la Xina.  
 Felicitacions i invitacions.  
 Usos i costums de convidats a casa d’una família xinesa.  
 Temps lliure i lleure. 
 Llenguatge corporal, contacte físic i proxèmica. 
 L’any nou xinès. 
 El clima a Pequín. 
 Els transports a la Xina.  
 Viatjar per la Xina i els llocs i monuments històrics més importants.  
 Llenguatge corporal, contacte físic i proxèmica. 

 

 
 

Gramàtica 

 
 Números ordinals. 

 Mesuradors nominals (卷, 座, 管, 副, 顶, 双, 对, 盘). 

 Verbs modals (能, 可以, 要, 想, 应该, 得, 必须, 会).  

 Aspecte verbal (progressiu, duratiu, perfectiu). 
 Temps passat recent i futur. 
 Imperatiu. 

 Partícula estructural地. 

 Partícula verbal了. 

 Reduplicació de l’adjectiu.  

 Oracions existencials (在, 有 i是).  

 Oracions impersonals. 

 Oracions compostes coordinades (又……又, 不但……而且 ) i subordinades (虽然……但是，

如果/要是/假如，不然/否则). 

 Usos de 一点 i有一点, 刚 i刚才, 差点儿 i几乎.  

 Adverbis 就 i才. 
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 Mesuradors verbals (次, 遍, 回).  

 Temps passat i freqüència (趟). 

 Partícula modal了. 

 Complement resultatiu. 
 Complement direccional simple. 
 Complement de durada i freqüència. 

 Construcció 是……的. 

 Oració amb 把. 

 Oracions comparatives. 

 Usos de 遍 i次.  

 L’estil indirecte. 
 

 
 
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 l’alumne no s’hagi presentat el, 
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 (20%), comprensió 
escrita (20%) i oral (20%), i la gramàtica i el lèxic (20%). 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. Les habilitats 
expressives (expressió oral i expressió escrita) seran eliminatòries: si no s’obté un mínim del 65% 
de la puntuació. Es faran proves mensuals i un parcial a meitat de curs. 

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


