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DEPARTAMENT D’ÀRAB 
2017-2018 

www.eoibd.cat 

PRIMER CURS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horari de classe Aula Professor/a Atenció a l’alumnat 

Dilluns i dimecres  
9:30-11:45 

76 

 
EVA AGUILAR 
eaguilar@eoibd.cat 
 
Professor substitut: 
David Arnedo  
darnedo@eoibd.cat 
 

 
 
 
 
Dimarts de 15.15 a 16.15 

Dilluns i dimecres 
11:45-14:00 

76 

 
 
Dimarts i dijous 
16:00-18:15 
 
 
 

72 
 

 
Ahmad Alkuwaifi 
aalkuwaifi@eoibd.cat 

 
Dimarts i dijous de 15:30 a 
16:00h. 

 
Dimarts i dijous 
16:15-18:00 
 

77 

 
Amin Idrissi 
aidrissi@eoibd.cat 

 
Dimecres i dijous de 15:45 a 
16:15 
 

 
Dimarts i dijous 
18:30-20:45 

77 

 
Dilluns i dimecres 
16:15-18:30 
 

75 

 
 
 
Mar Anaya 
manaya@eoibd.cat 
 

 
Dimarts i dijous de 15:30 a 
16:00h. 

 
Dilluns i dimecres 
18:30-20:45 
 

75 

http://www.eoibd.cat/
mailto:eaguilar@eoibd.cat
mailto:aalkuwaifi@eoibd.cat
mailto:aidrissi@eoibd.cat
mailto:manaya@eoibd.cat


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

 

 

Llibres de text 
 

 Consultar con el professor de cada curs 
 

Llibres de lectura 
 

 Material elaborat i/o recopilat pels professors 
 

 
 

Programa de curs 
 
 

Objectius del curs 
 

Utilitzar  les  habilitats  lingüístiques  bàsiques  per  fer  ús  de  les  expressions quotidianes i 
familiars de la llengua amb frases molt senzilles per tal de satisfer necessitats més bàsiques de 
la vida quotidiana. 
Utilitzar   les   experiències   i   coneixements   previs,   tant   lingüístics   com  socioculturals, 
com a base per construir l’aprenentatge de la nova llengua. 
 
Aprofitar  totes  les  ocasions  possibles d'exposició i  interacció  amb  la  nova llengua. 
 
Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin intentar resoldre situacions de 
comunicació en contextos molt familiars, inclusa la capacitat de demanar ajuda de l’interlocutor, 
que repeteixi i ho faci més a poc a poc. 
 
Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar el primer estadi de l'aprenentatge 

de l'idioma. 
 
 Adoptar una actitud oberta davant d'elements o situacions no característiques de la llengua pròpia 
que apareguin en el discurs 
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Textos orals Textos escrits 

Emplenar     formularis     amb     dades 

personals; per exemple, el nom, la 

nacionalitat i l’adreça en una fitxa de 

registre d’hotel. 

 Escriure  textos  molt  curts  i  senzills 

sobre sí mateix i altres persones i temes 

de la vida quotidiana, per exemple cartes, 

e-mails, postals, notes, etc. 

Comprendre  l'essencial  de  missatges 

breus, clars i senzills, articulats amb 

claredat i certa lentitud en llengua 

estàndard,  contextualitzats  i  sobre 

temes propis, de la família i l’entorn 

concret i immediat, com ara dades 

personals, pertinences i hàbits bàsics. 

 Extreure      paraules      familiars      i 

expressions molt bàsiques de textos orals 

molt senzills i en llengua estàndard 

emesos per mitjans audiovisuals o sense la 

presència de la persona emissora, en 

bones  condicions  acústiques  i  sempre 

que es pugui tornar a escoltar-ne alguns 

fragments. 

 Comprendre noms familiars, paraules i 

frases senzilles de textos curts i senzills, 

sobre temes habituals o familiars, com ara 

anuncis, prospectes, menús i horaris,  amb 

l'ajut del context i del suport visual i 

icònic. 

 Localitzar   informació   específica   en 

textos  molt  senzills  de  diversa 

tipologia,  per  exemple,  les  que 

apareixen en anuncis, cartells i catàlegs, 

Demanar  i  donar  informació  sobre  sí 

mateix   i   sobre   els    altres;   sobre 

activitats de la vida quotidiana; sobre mitjans 

de transports; sobre dates, horaris  i fets 

presents i futurs. 

 Descriure l’habitatge i l’entorn. 

 Expressar  el  temps,  la  quantitat  i  la 

 durada d’una acció. 

 Expressar  gustos  i  preferències  sobre 

menjars, activitats de lleure, roba... 

 Expressar    l’estat    físic    (gana,    set, 

 cansament...) 

 Expressar acord i desacord. 

 Expressar pertinença. 

Expressar  sentiments,  actituds,  estat físic i 

anímic. 

 Oferir  alguna  cosa,  respondre  a  un 

oferiment. 

 Invitar a alguna cosa. 

 Saludar,  respondre  a  una  salutació  i 

acomiadar-se. 

 Interessar-se per l’altre. 

 Presentar-se,  identificar-se  i  demanar 

 que algú s’identifiqui. 

 Presentar terceres persones. 

 Intercanviar informació personal. 

 Donar  les  gràcies  i  respondre  a  un 

agraïment. 
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per satisfer necessitats bàsiques de la vida 

quotidiana. 

 

 Interpel·lar. Ús del vocatiu. 

Afirmar,    negar;    assentir,    dissentir; 

expressar coneixement o desconeixement. 

 Demanar com es va a algun lloc 

 Descriure objectes i persones (formes i 

colors). 

 Donar instruccions. 

 Demanar permís. 

Situar, ubicar llocs. 

Lèxic 
- Materials d’ús a l’aula. 

- Les persones i les relacions. 

- La família. 

- Els números i les dates. 

- La nacionalitat. 
- Les formes. 

- La roba. 

- Llocs diversos. 

- Begudes i menjar. 

- Mitjans de transport. 

- Els animals. 
- Hàbits i activitats diàries. 

 

Gramàtica 
- El substantiu. 

- L’adjectiu. 

- La concordança de l’adjectiu amb el 

substantiu (singular). 

- Determinació i indeterminació. 

- La determinació amb l’article. 

- La determinació amb el pronom. 

- Els gentilicis. 

- El femení i el masculí (singular). 

- La partícula 

- Els interrogatius. 

- Pronoms personals autònoms (singular). 

- Pronoms personals sufixats (singular). 

- Les preposicions. 

- Demostratius (singular). 

- Oració nominal simple. 

- Conjugació en present (singular). 

- La negació (primera part). 

- La determinació amb l’anexió. 
 
- El circumstancials de temps 
 
- La declinació: Els casos. 
 
- Els Verbs i la seva conjugació. 
 
- Conjugació en present. 
 
- Conjugació en futur. 
 
- Conjugació en imperatiu 
 
- Conjugació en el passat. 
 
- Negació del present. 
 
- Negació del futur. 
 
- Negació del imperatiu. 
 
- Negació del passat. 
 
- Els números ordinals. 

- La derivació 

- La negació. 

- Plural regular 

- Sintagmes nominals simples. - El circumstancials 
de lloc. 
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Avaluació 

 
Per a tots els cursos es farà una avaluació continuada (formativa) i avaluació final.  

 
L’avaluació continuada representa el 60%  de la nota del curs i el 40% restant es el valor de 

l’examen final. La nota final del curs serà la suma de la nota de l’avaluació continuada, de les proves 
parcials i de la nota de l’examen final. 

 
 

 
1er Parcial 2on Parcial final 

Controls, 
Deures i 

Participació 

Puntuació 

20% 
 

L’EO serà una 
exposició en grup 

20% 
 

L’EO serà una 
exposició individual 

 
40% 

 
Cal aprovar les 

expressions escrita 
i oral amb un mínim 

de 6,5 cada una. 

20% 
 

Redaccions, 
gravacions i altres 

... 

 
 

L’avaluació única, en cas d’absències superiors a 20 hores de classe, l’alumne no podrà ser 
avaluat de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs. 

 
Calendari d’examens: 
 

1er Parcial       11 de gener 2018 
2on parcial      13 de març 
Examen final 04 de juny (pendent de confirmar)  

 
 

Tutories 

 
Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió de tutoria individualitzada per comentar el 
progrés del curs. 

Es dedicaran si s’escau els deu minuts finals de la classe a donar una atenció 
individualitzada o en grup a qui ho necessiti per tal d’ajudar-lo en el seu procés 
d’aprenentatge. 

Calendari escolar  2017-18 

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

 Setmana Santa: del 26 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 de maig i 21 de maig 

 Festes de lliure elecció del Centre 

 
 Divendres       13 d’octubre de 2017    

 Dijous             07 desembre de 2017   

 Dilluns            30 d’abril de 2018 


