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DEPARTAMENT DE RUS 
curs 17_18 

www.eoibd.cat 
 

PRIMER CURS 
 
Llibres 
 
Llibres de text 
 
LEONTIEVA O., MERECHENKOVA A., Как дела? Ruso para principiantes, Nivell A1.1, 
Herder 
LEONTIEVA O. Как дела? Ruso para principiantes, Nivell A1.2, Herder (a partir de 3r 
trimestre) 
 
Llibre d’exercicis 
 
JAVRONINA S. El ruso en ejercicios, Rubiños (*opcional) 
 
Llibres de lectura 
 
БАРИНЦЕВА М.  и др., Шкатулочка,  Russki yazik  
 
Llibre de gramàtica (*opcional) 
 
Т. КАПИТОНОВА, Л. МОСКОВКИН,  Русская грамматика для говорящих на 
испанском языке, Златоуст 
 
 
Moodle 
Accés des de www.eoibd.cat 
 
 
Programa de curs 
 

Objectius del curs 

 

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

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

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. 

http://www.eoibd.cat/
http://www.eoibd.cat/
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Expressar afecte o simpatia, aprovació, desaprovació, interès, desinterès, sorpresa... 

 

 

 
 
 
 
 

Textos orals Textos escrits 

 

Descripcions de persones, llocs;  

Instruccions bàsiques: pautes per fer una 
cosa i indicacions per anar a un lloc...  

Narracions de fets concrets.  

Converses de caràcter col·loquial amb 
amistats, familiars i companys en situacions 
de la vida quotidiana.   

Converses telefòniques (breus) de caràcter 
social. 
 

 

Notes i postals, missatges per correu 
electrònic, cartes sobre temes habituals de la 
vida quotidiana, participació en xats. 

Descripcions senzilles de persones, llocs. 
Narracions de fets concrets. 

Fullets d’informació general o específica 
(turístics, menús), d’instruccions de 
funcionament sobre una institució o lloc 
públic (museus, biblioteques...).  

Programació de televisió.  

Cartellera d’espectacles.  
 

 
 

Lèxic 

Lèxic i aspectes semàntics referents als horaris, la família, els hàbits alimentaris, les 

vacances, el lleure... 

Els números. 

Els noms de les lletres. 

Alguns noms propis, noms de països i els gentilicis corresponents: Россия, русский… 

Expressions de benvinguda, de comiat i de cortesia: здравствуйте, до свидания, 
извините... 
Lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat: бабушка, дедушка, мать, отец, внук, 
внучка...; товарищ, коллега, друг, подруга… 
Els dies de la setmana: понедельник, вторник… 
Lèxic relacionat amb l’habitatge: улица, дом, подъезд… 
Verbs d’accions quotidianes o habituals: вставать, завтракать, учиться, идти на 
работу... 
Lèxic relacionat amb les aficions: гулять, читать, играть в шахматы... 
Lèxic relacionat amb els menjars: картофель, каша, салат... вкусный... 
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Lèxic relacionat amb la descripció de llocs (ciutats, països...): площадь, проспект... 
широкий... 
 

 
 
 
 

Gramàtica 

 
El substantiu.  
 
- Tipus de substantius (animats i inanimats).  
- Morfologia del substantiu: gènere, nombre.   
- Inexistència d’article.   
- Declinació dels substantius en singular. 
 
Numerals.  
 
- Cardinals  i ordinals (simples i compostos) 
 
El pronom.  
 
- Morfologia i declinació en singular dels pronoms personals, possessius, demostratius. 
 
 L’adjectiu.   
 
- Gènere, nombre i cas.  
- Declinació dels adjectius en singular.   
- Concordança de l’adjectiu amb el substantiu. 
 
El verb.  
 
- El verb быть i la seva absència en present.   
- Verbs transitius i intransitius.   
- Els verbs de moviment sense prefixos.  
- Sistematització dels grups verbals: идти, ехать,/ ходить, ездить.  
- Característiques i ús. 
- Els verbs de moviment amb prefix по-.   
- Verbs que indiquen la posició de l’objecte a l’espai: стоять, лежать, висеть.  
- Característiques i ús. 
- La conjugació. Temps i aspecte (nocions bàsics). 

 
Els adverbis.  
 
- Tipus d’adverbis:  lloc (далеко,недалеко…); temps(давно, рано...); manera (хорошо, 
красиво...) 
 
Paraules auxiliars 
 
- Preposicions. Ús de les preposicions: в, на, о, из, с, у...  
- Partícules. Ús de la partícula не 
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- Conjuncions. Conjuncions и; а; но; потому что; поэтому; как; или i el seu ús en les 
oracions simples i compostes. 
- Interjeccions. Funcions de les interjeccions: Ой! Ай! Ура! Алло! 

 
L’oració. 
 
- Oració simple (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa...).  
- Oració composta (subordinades de lloc, causals i coordinades) 

 
Ortografia i aspectes gràfics   
 
- L’alfabet. La grafia ciríl·lica.  
- Diferents formes dels caràcters: lletra d’impremta i lligada.  
- Els signes de puntuació (punt, coma, ?, !). 
 
Fonètica i fonologia.   
 
- L’alfabet rus, sons i signes. 
-  L’accent i la reducció vocàlica.  
- Normes bàsiques de pronúncia.  
- Accent, ritme  
 

 
Avaluació 
 
A tots els cursos es fa avaluació continuada (formativa) o avaluació final. En cas d’absències 
superiors al 20% del temps lectiu, 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 o la nota de l’examen final. 
Tant a les proves parcials com a l’examen final, s’hi avaluaran totes les habilitats: expressió 
oral i escrita, comprensió escrita i oral, la gramàtica i el lèxic: expressió oral (20%) i escrita 
(20%), comprensió escrita (10%) i oral (10%), i la gramàtica i el lèxic (40%). 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 l’alumne no obté un mínim del 65% de la puntuació en cada una 
d’aquestes habilitats no aprovarà el curs.  
 
Tutories 
 
Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió de tutoria individualitzada per comentar 
el progrés del curs. 


