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Programa de curs 
 

Objectius del curs 

  
Adquirir l'habilitat o capacitat de:  
 
1. Utilitzar l'idioma amb eficàcia, de forma fluida i amb un grau elevat de precisió, en un 
ventall ampli de situacions de la vida quotidiana, d'aprenentatge i d'altres, i com a mitjà 
d'expressió personal, mostrant cert domini dels seus aspectes formals i discursius, un grau 
elevat d'adequació del discurs a la situació comunicativa i una riquesa lèxica. 
2. Optimitzar el coneixement dels valors d'altres cultures, havent-los contrastat amb els 
valors propis, amb l'objectiu d'afavorir i enriquir la comunicació. 
3. Utilitzar les estratègies lingüístiques i d'aprenentatge desenvolupades, per reflexionar i 
corregir els propis errors i deficiències en l'expressió i en la comprensió, tant orals com 
escrites. 
4. Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diferents 
registres. Reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua. 
5. Continuar l'aprenentatge de la llengua objecte d'estudi i, fins i tot d'altres llengües, de 
forma autònoma, un cop acabats els estudis d'aquest nivell. 
6. Integrar i combinar el conjunt de les competències, habilitats, estratègies i actituds que 
formen part del bagatge personal previ o adquirit al llarg del procés d'aprenentatge d'un o 
més idiomes, per desenvolupar una competència plurilingüe i pluricultural.  
 
 

 

Textos orals Textos escrits 

 
1. Expressió i interacció oral  
 
Fer presentacions i intervencions llargues, 

 
1.Expressió i interacció escrita  
 
Escriure textos extensos, clars i ben 
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amb objectius i funcions diverses, 
estructurades de manera coherent i 
entenedora. 
Participar en converses, discussions i debats 
sobre temes generals, argumentant les 
seves opinions i utilitzant les estratègies 
discursives adequades. 
Comunicar-se de manera apropiada, en 
diversitat de situacions, sobre una àmplia 
gamma de temes relacionats amb àmbits del 
seu interès.  
 
 
 
2. Comprensió oral  
 
Comprendre el missatge global, les línies 
argumentatives i els detalls rellevants de 
textos orals sobre temes concrets i 
abstractes en llenguatge estàndard , 
articulats a velocitat normal, provinents de 
fonts diverses (els mitjans de comunicació, 
pel•lícules, conferències, discursos, 
missatges enregistrats, converses 
telefòniques i cara a cara).  
 
 

estructurats, amb objectius i funcions 
diverses sobre una àmplia gamma de temes, 
expressant i argumentant les seves opinions, 
i els punts més rellevants, amb precisió i 
domini dels diferents registres. 

 
2. Comprensió lectora  
 
Comprendre sense dificultat textos llargs i de 
certa complexitat sobre temes concrets i 
abstractes, identificar-ne les idees principals 
i la intenció comunicativa, i localitzar-hi la 
informació específica. 
Extreure conclusions de textos 
argumentatius d'estructura clara. 

 
 

Lèxic 

   

Lèxic relacionat amb les entrevistes laborals:  собеседование, резюме, владение 
языками... 
Parasintètics (черноглазый…). 

Lèxic relacionat amb els animals. 

Lèxic relacionat amb els estats d’ànim: сердиться, счастлив, доволен… 

Lèxic relacionat amb el caràcter, la salut, l’estil de vida, la dieta i la feina de les persones. 
Lèxic relacionat amb la descripció dels relacions humanes, i afectes. 
Locucions i frases fetes típiques del llenguatge col·loquial. 

 
 

 
 

Gramàtica 

  

 

Numerals 

Numerals cardinals. Declinació i ús. 
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L’ús dels numerals cardinals amb substantius i adjectius. 

Declinació i ús dels numerals compostos. 

 

El pronom (morfologia i posició) 

Els indefinits (кое-, некоторый, несколько, много, многие). 

Pronoms demostratius (тот, такой, сам, самый) i el seu ús en les oracions compostes. 

Els possessiu свой i reflexiu себя 

Declinació partida (ни у кого, не с кем). 

Negatius: некому, некого. 

 

L’adjectiu 

Adjectius breus i el seu ús. Funcions de les formes llargues i breus. Concordança de les 

formes breus. 

Declinació d’adjectiu després de numeral (два красивых дома). 

Graus comparatiu i superlatiu 

Adjectius possessius amb sufix (-ов, -ин, - нин). 

 

 

El verb 

Verbs de moviment i el seu ús. 

Verbs transitius de moviment. 

Verbs ползти, лезть, тащить 

 

 L’aspecte verbal. 

•Particularitats de l’ús dels verbs perfectius i imperfectius. 

 

 Famílies verbals 

 

•Verbs amb prefixos (писать, читать, помнить, работать). 

 

El participi i el gerundi 

Practica de l’ús 

 

Els adverbis 

•Adverbis indefinits de mode, causa, quantitat, finalitat (кое-как, почему-то, сколько-

нибудь, зачем-то…).  

Adverbis negatius (никуда, никогда, неоткуда, незачем…). 

Graus comparatiu i superlatiu 

 

 

Partícules formatives: indefinides (-то, -нибудь, кое-). 

 

 L’oració 

 L’oració simple i subordinada. Practica i l’ús 
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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.  
Es faran dos examens parcials i hi hauran treballs escrits i exposicions orals obligatoris per 
aprovar el curs de forma contínua. 
Tant a les proves parcials com 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 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. 


