
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curs de llengua turca, nivell 1.1

Professor: Bahadır Özkazanç

Destinataris del curs:
Persones interessades en l'aprenentatge de la llengua turca i que no tinguin cap coneixement
d'aquest idioma.

Durada:
60 hores  (30 sessions de 2 hores)

Horari:
Divendres, 18.00 - 20.00 h

Dates:
19/10/2018 – 14/06/2019 (els dies 02/11/18 i 07/12/18 no hi haurà classe)

Lloc:
Aula a determinar

Objectius del curs:
1. Expressar-se en la nova llengua tant oralment com per escrit en situacions senzilles de la vida
quotidiana.
2. Comprendre les característiques específiques de la llengua turca i fixar-ne les diferències
tipològiques –en tant que llengua aglutinant- amb la llengua materna de l’alumne.
3. Augmentar la capacitat d’expressió de l’alumne en la nova llengua per mitjà del treball a
classe i assentar les bases necessàries per poder utilitzar aquesta capacitat a l’exterior.
4. Suplir les necessitats comunicatives de l’alumne, una vegada fixades.
5. Comprendre  les passes necessàries per poder desenvolupar el domini de la nova llengua.
6. Adquirir motivació i metodologia en l’estudi, ser conscient que s’han d’exercitar amb
constància tant les vessants de comprensió com de producció de la llengua.

Programa del curs:
Continguts funcionals:

1. Expressió dels objectes que hi ha a una habitació i descripció del lloc on es troben respecte a
d’altres objectes.
2. Expressió de número i quantitat.
3. Presentació d’un mateix i d’un altre.
4. Descripció d’objectes i persones.
5. Expressió del programa diari.
6. Descripció de la pròpia professió.
7. Descripció de les aficions i activitats d’oci realitzades.
8. Significat i ús d’expressions comunes.
9. Concreció d’una cita.
10. Expressió de les hores de les activitats diàries.
11. Presentació dels membres de la família.
12. Expressió de la possessió o no d’objectes.
13. Informar-se sobre com anar a un lloc.
14. Descriure algú altre.

Continguts gramaticals:

1. Els pronoms personals: formes autònomes i sufixades. (Haber Kipleri (y)im, -sin, -,(y)iz,
-siniz, -ler). Absència del verb ésser en les construccions de present d’indicatiu. Dualitat del verb
ésser/estar: olmak.
2. L’ordre de la frase en turc: S-O-V (Sıralama inci).
3. Expressió d’existència/no existència (Varoluş Tümcesi (haber kipi) Var, yok).



4. Conjugació del present simple del verb. Afirmatiu, negatiu, interrogatiu.
(Şimdiki Zaman Şimdiki Zamanda olumlu ve olumsuz ifade Soru ve Cevap –iyor)
5. Datiu, locatiu i ablatiu (Durum Ekleri (yönelme,kalma,çıkma) -(y)e -de -den).
6. Expressió d’anterioritat o posterioritat envers una fita. (İlgeçler -(y)e kadar, -den önce, -den
sonra).
7. Expressió d’anterioritat o posterioritat envers una fet/acció. (Ulaçlar -dikten sonra, -meden
önce)
8. Pronoms possesius. (İyelik -im,-in,-si,-imiz,-iniz,-leri)
9. Construcció de Genitiu Tipus 1. Ús com a paraules compostes. (Ad Tamlaması (belirtisiz) Ad/-
sı,-si,-su,-sü)
10. Construcció de Genitiu Tipus 1. El seu ús per expressar possessió d’una cosa. (Ad Tamlaması
(belirtili) Ad/-nın,-nin,-nun,-nün (-sı,-si,-su,-sü)

Idioma en què s’imparteix el curs:
turc i català/espanyol

Preu:
266,80 € (material no inclòs)

Avaluació:
Hi haurà una avaluació contínua i una prova d'avaluació final.

Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per
obtenir-lo.

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure
elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Matrícula:
• A partir del 17/09/2018, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària) entrant a:
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.
• Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
• Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
• Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament
de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula
És imprescindible adjuntar escanejada (en format PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el
moment de la matrícula, la documentació següent:
• DNI/NIE
• acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de
nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el
nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula).
• documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de
pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Horari d’atenció al públic:
Dimarts, de 10.00 a 12.00 h, i dijous, de 17.00 a 19.00 h.

Informació addicional:
 L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es
podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.
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