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SEGON CURS 

 
 
 
Llibres 
Llibres de text 
LEONTIEVA O. Как дела? Ruso para principiantes, Nivell A1.2, Herder 
 
Llibre d’exercicis 
JAVRONINA S., SHIROCHENSKAYA A., Ruso en ejercicios, ed. Russki yazik (opcional) 

 
Llibres de lectura 
БАРИНЦЕВА М. и др., Шкатулочка, ed. Russki yazik 

 
 
Moodle 
Accés des de www.eoibd.cat 
 
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 com a mitjà de comunicació i d'expressió 
personal. 

Aprofitar totes les ocasions possibles d'exposició i interacció amb la nova llengua, incloses 
les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Fer presentacions breus de sí mateix i de terceres persones, preparades prèviament, i fer 

anuncis i presentacions sobre el lloc on viu i la gent que coneix. 

Escriure textos curts i senzills sobre sí mateix i altres persones i temes de la vida quotidiana. 

Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills 

Comprendre noms familiars, paraules i frases senzilles de textos curts i senzills, sobre temes 
habituals o familiars amb l'ajut del context i del suport visual i icònic. 

 

 
 
 
 
 

Textos orals Textos escrits 

 
Converses amb familiars, amics, coneguts 
Invitacions a una festa (acceptació, negació). 

 
Fitxes amb les dades personals. 
Llistes per a la compra. 

http://www.eoibd.cat/
http://www.eoibd.cat/
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Descripcions de llocs i de persones 
Descripció d’activitats quotidianes 
Narració de fets passats llunyans sobre un 
mateix, sobre els altres (biografia). 
Expressió d’opinions, gustos i preferències 
Explicar hàbits alimentaris 
Establir els actes necessaris per comprar 
(aliments, roba) i per aconseguir un servei 
(en un restaurant) 
Converses mitjanament formals per anar a 
comprar 
 

Notes per a familiars o per establir contactes. 
Postals explicant diferents activitats. 
Notes de l’agenda personal. 
Dietaris de poca complexitat. 
Cartes de poca complexitat. 
Narracions de fets concrets i d’experiències. 

 
 

Lèxic 

 
Acte de presentació (formal i informal). 
Lèxic dels vacances, viatges. 
Lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat:  
Els números (cardinals i ordinals) 
Les estacions: весна-весной...; els mesos de l’any: январь, февраль…  
Lèxic dels establiments comercials (roba, compliments). 
Verbs de moviment : ехать – доехать – приехать… 
Lèxic relacionat amb les aficions: интересоваться, заниматься… 
Lèxic relacionat amb els menjars: пирог, торт, блины…  
Lèxic relacionat amb la descripció física de les persones. 
Lèxic relacionat amb la roba: брюки, купальник, платье… 

 
 

Gramàtica 

 
Substantius: 
- L’ús dels casos amb preposicions i sense. Les seves funcions bàsiques i significats 
  principals.  
- Declinació dels substantius després dels numerals.  
- El gènere dels substantius que designen ofici i ocupació. 
 
Adjectius: 
-  Gènere, nombre i cas. 
-  Primeres nocions del grau comparatiu i superlatiu. 
-  Declinació dels adjectius en singular i plural. 
- Concordança de l’adjectiu amb el substantiu. 
 
Verbs: 
-  La perífrasi d’obligació: мне нужно/ мне надо купить… 
-  Aspecte perfectiu i imperfectiu. 
-  Les formes d’imperatiu. 
-  Ús dels verbs слушать – слышать, видеть - смотреть. 
 
Numerals 
- Cardinals simples i compostos: 
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- La utilització del numeral один. 
- Ordinals simples i compostos: 
- Locucions de relacions temporals. 
- Declinació dels numerals ordinals. 
 
Els pronoms (morfologia i posició) 
- Els pronom свой. 
- Els relatius: Ús i declinació en singular i plural del pronom relatiu который.  Pronoms 
relatius    что, где, когда, чей, какой... i el seu ús en les frases subordinades. 
- Declinació dels pronoms en singular i plural. 
 - Demostratius: тот – этот… 
 
 Els adverbis 
- Lloc: далеко, близко... 
- Manera: хорошо, красиво... 
- Quantitat: много, мало... 
- Predicatius: надо, нужно, можно, нельзя. 
- Primeres nocions del grau comparatiu de l’adverbi (лучше / хуже, больше /меньше...). 
 

 
Avaluació 
 
A tots els cursos es fa avaluació continuada (formativa) i avaluació final. Tots els alumnes 
hauran de presentar-se a l’examen final oral i escrit. La nota final del curs serà la suma de la 
nota de l’avaluació continuada i de la nota de l’examen. 
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 farà un 
examen parcial. 
 
Tutories 
 
Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió de tutoria individualitzada per comentar 
el progrés del curs. 


