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DEPARTAMENT D’ÀRAB 
2017-2018 

www.eoibd.cat 
 

QUART CURS 
 

Professora:  Tànit Assaf (tassaf@eoibd.cat) 
 Professora substituta:  Susana Bertran    (sbertran@eoibd.cat) 
 
Horaris de classe 
Dilluns i dimecres  de  16.15h. a 18:30h. 
 
Aula  78                             
 
Horari d’atenció a l’alumnat 
Dilluns i dimecres de 15:15 a 15:45.  

 
Llibres 
 

Llibres de text  
No hi ha llibre de text ni d’exercicis. Material elaborat i/o recopilat per la professora. 

 
Llibre de lectura      

 Saaq al-Bambuu: The Authorized Abridged Edition for Students of Arabic Blg Abr Edition 

 
 
 
Objectius del curs 

 
Explicar les vivències d’algú en passat 
Descripcions de persones pel que fa al físic i a la manera de ser 
Records d’infantesa 
Explicar anècdotes en el passat. Narrar fets passats. 
Explicar textos dialogats 
Fer suposicions i hipòtesis 
Saber donar ordres 
Saber donar consells 
Explicar el que ha dit algú. Fer ús de l’estil indirecte 
Demanar permís i demanar un favor 
Oferir-se a fer una cosa 
Explicar i reclamar un mal servei 
Explicar gustos i preferències 
Fer prediccions i opinar sobre el sistema de vida en el futur 
Explicar com serà l’habitatge del futur 
Opinar i fer hipòtesis de futur sobre temes diversos( ecologia, societat, família) 
Explicar problemes d’ordre ecològic i donar-hi solucions 
Opinar i expressar acord, desacord, agraïment o temor sobre diversos temes proposats. 
 

 
 
 
 

Textos orals Textos escrits 

Fer presentacions d’una certa durada sobre 
temes relatius d’interès, amb l’objectiu 
d’informar i de suscitar debat, estructurades 

Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, 
amb objectius i funcions diverses, com ara 
descripcions de fets i experiències reals o 
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de manera coherent i entenedora. 
 

Participar en converses, discussions i debats 
sobre temes d’interès general, argumentant 
les opinions i utilitzant les estratègies 
discursives fent ús de les estratègies 
compensatòries per suplir les mancances de 
vocabulari i gramaticals. 

  
Participar amb èxit en diversitat de situacions, 
sobre una àmplia gamma de temes 
relacionats amb àmbits d’interès, encara que 
amb algunes mancances. 

Comprendre el missatge global, les línies 
argumentatives i els detalls rellevants de 
conferències i discursos no gaire extensos 
sobre temes concrets.  

Comprendre les informacions més rellevants 
de textos provinents de fonts diverses. 

Seguir converses entre parlants nadius i 
captar el sentit general, tot i que amb esforç. 

imaginàries, ressenyes d’una pel·lícules o d’un llibre, 
obre de teatre, etc, cartes formals per demanar 
informació o per fer reclamació, sobre una àmplia 
gamma, expressant i argumentant les seves 
opinions. 
 
Comprendre amb cert grau d’autonomia textos llargs 
i de certa complexitat, fins i tot literaris, sobre temes 
concrets i abstractes, identificant-ne les idees 
principals, la intenció comunicativa i localitzar-hi la 
informació específica. 
 
Extreure conclusions de textos argumentatius 
d’estructura clara. 
 
Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de 
lectura, encara que amb alguna dificultat, amb 
modismes poc freqüents i sempre que pugui tornar a 
llegir els fragments difícils. 
 

 

Lèxic 

Lèxic relacionat amb la història del món àrab 
Lèxic relacionat amb el medi ambient i les energies renovables 
Lèxic relacionat amb el món de la medicina i la seguretat social 
Lèxic relacionat amb les noves tecnologies 
Lèxic relacionat amb els mitjans de comunicació 
Lèxic relacionat amb el lleure i l’ esport 

 
 
 

Gramàtica 
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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 
individual o 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. 
 
 
Tutories 
 
Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió de tutoria individualitzada per comentar el progrés 
del curs. 
Es dedicaran els deu minuts finals de la classe a donar una atenció individualitzada o en grup a 
l’alumne per tal d’ajudar-lo en el seu procés d’aprenentatge. 
 
 
Calendari escolar  2017-17 
 
Nadal: del 22 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 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 

 

 
Examens 

 
Primer parcial: 10/101/2017   
 
Segon parcial: 14/03/2018   
 
Examen Final: 8/06/2018.  


