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01. Introducció 

Enguany posam en pràctica part de la feina feta en la comissió de revisió i l’elaboració dels nous 
currículums per a l’ensenyament de les llengües estrangeres a la nostra comunitat autònoma. En 
els anys vinents aquest currículum s’anirà desenvolupant en tots els nivells.

En el present curs acadèmic es desenvoluparà el nou currículum del nivell bàsic. El nivell 
avançat, ja elaborat, s’introduirà en els anys següents així que en aquesta programació ja 
avancem una mica alguns elements innovadors que formaran part de les programacions futures.

Durant tot l’any passat aquest departament participà de forma molt intensa en l’elaboració de les 
parts generals i comunes del currículum així com en totes les parts referents a la llengua que 
ensenyam. El concepte general de tota aquesta tasca ha estat adaptar els continguts dels nivells 
establerts al  Marc comú europeu de referència per a les llengües elaborat pel Consell d'Europa 
(MECR) a la nostra tasca docent.

El MECR ha estat la guia principal per a descriure les habilitats i destreses de cada nivell per tant 
cal dir que moltes propostes del nou currículum no pretenen ser cap novetat, al contrari, la seva 
finalitat es adaptar les eines que hi ha descrites a les necessitats pròpies de la nostra comunitat 
autònoma. La dificultat principal ha estat destriar la gran quantitat de material i classificar allò més
adient i fonamental. Tot i així el caràcter obert del MECR permet combinar i acceptar novetats que
potser només estan indicades en els continguts però encara no estan explicitades en la seva 
totalitat. Aquest darrer punt és molt important per a l’ensenyament de la llengua russa ja que en el
MCER no n’hi ha cap referència o bibliografia especial sobre ell per la qual cosa s’han consultat 
programes i projectes elaborats a la Federació russa com són els estàndards de certificació que 
existeixen en l’ensenyament de la llengua russa per a estudiants estrangers TPKИ 1- 4. И 1- 4. 

La combinació d’ambdues fonts, el MECR i els  TPKИ 1- 4. И 1- 4, juntament amb el treball conjunt amb 
departaments d’altres llengües han facilitat assolir els objectius proposats. Aquesta programació 
n’ha de ser la primera demostració.

01.I. Llibres de text.

Els llibres de text per aquest curs són:

B2 - AVANÇAT – 1.
О. В. Головко. ВПЕРЁД!
Пособие по русской разговорной речи. Ed. Русский язык, Москва, 2013.

B2 - AVANÇAT – 2.
О.В. Хорохордина. ОКНО В РОССИЮ – 1. Ed. Златоуст. Санкт-Петербург, 2014
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02. Nivell Avançat

El nivell Avançat enguany encara es regeix pel Currículum de llengües estrangeres de la CAIB 
publicat el 2006 tenint com a eix conductor el Marc comú de referència de les llengües 
estrangers. És a dir el nivell B2 d’aquest marc estableix que en aquesta etapa en el procés 
d'aprenentatge un aprenent pot «comprendre les idees principals de textos complexos sobre 
temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de 
l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa 
possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels 
interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un 
punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses 
opcions».

L'alumne ha d'assolir un bon nivell de fluïdesa i control sobre els seu discurs, vigilant les errades i,
si és el cas, cercar-hi  solucions ràpides per a no aturara la comunicació. Si més no, això no
significa un domini complet de la llengua russa, les incorreccions i els dubtes són molt normals
emperò es poden superar utilitzant la mateixa llengua russa. El parlant no ha de menester passar
a la llengua 2 per a trobar la informació necessària.

L'ensenyament del nivell avançat continua amb la concepció establerta als nivells anteriors que
entén la llengua com vehicle de comunicació i desenvolupa aquesta faceta pràctica des del primer
moment.

L’aprenentatge  autònom  en  aquest  nivell  ha  de  ser  un  procés  ja  assumit  i  suficientment
interioritzat  tant  per  part  de  l’alumnat  com del  professorat  per  tal  d’assolir  competències  que
estableixen els objectius.

En el nivell avançat l'aptitud de l'alumne es pot resumir amb l'expressió: "aprendre a aprendre".
Aquesta és la fórmula essencial per assolir els objectius establerts.

Els aprenents hauran de intentar trobar oportunitats per experimentar aquest tipus d’intercanvis
que comporten el tracte amb parlants nadius així com altres oportunitats que ofereixen els mitjans
de comunicació, la xarxa i el material imprès. I també hauran de ser conscients de la possibilitat
de les errades que esdevindran objecte d'estudi i anàlisi.

L’objectiu  "aprendre a aprendre"  s’haurà d’adaptar  als  diferents estils  d’aprenentatge i  tendra
relació amb els següents aspectes:

- Necessitats i objectius: els aprenentes hauran d’adonar-se de les seves necessitats 
comunicatives i els objectius a assolir.
- Procés d’aprenentatge: els aprenents hauran de saber obtenir la informació requerida  
utilitzant diverses i conèixer varis mètodes d’adquisició de vocabulari.
- Experiència directa de la llengua: els aprenents hauran d’observar el llenguatge utilitzat 
per  parlants  més  experts,  intentaran  memoritzar  paraules  i  expressions  en  contexts  
determinats, utilitzant les estructures i el lèxic aprés, hauran d’adonar-se’n de si aquestes 
expressions  són  o  no acceptades per  part  dels  interlocutors  i  utilitzar  estratègies  de  
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compensació i reparació adients.
- Avaluació: els aprenents hauran de planificar els seu procés d’aprenentatge. 

En aquest nivell  la varietat de textos que l’alumnat serà capaç de llegir,  així  com el nivell  de
comprensió dels mateixos s'haurà d'ampliar notablement.

Els alumnes hauran de entendre detalladament la majoria de textos dirigits al públic en general,
sent  capaços  de  entendre  el  sentit  general,  els  detall  rellevants  i  d’identificar  la  intenció
comunicativa de l’autor. 

La comprensió dels textos requereix també una certa familiaritat amb la cultura russa, donat que
la majoria d'aquests escrits s’adrecen a parlants nadius. També s’ha de tenir en compte que els
aprenents no es poden enfrontar-se a textos que no serien capaços de comprendre encara que
fossin traduïts a la seva primera llengua. Es també un requisit indispensable que els documents
utilitzats en aquest nivell presentin una estructura ben organitzada.

02.I. Objectius generals.

En aquest nivell  les capacitats que inclouen totes les destreses, tant oral com escrites es troben
íntimament lligades i  sembla convenient  presentar els  descriptors d’aquestes destreses de forma
unitària.

En aquest nivell  les capacitats que inclouen totes les destreses, tant oral com escrites es troben
íntimament lligades i  sembla convenient  presentar els  descriptors d’aquestes destreses de forma
unitària.

I.01. Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora i expressió escrita.

I.01.1. Comprensió lectora
I.01.1.1. Llegir de forma comprensiva textos extensos i complexos 
(correspondència, premsa contemporània, articles i informes professionals, 
literatura, instruccions,etc.) sobre una àmplia varietat de temes. L’alumne haurà de 
ser capaç d’identificar les idees més rellevants i adquirir una comprensió més 
profunda de la cohesió lèxica i gramatical per entendre l’estructura del text.
I.01.1.2. Comprendre textos o informes  especialitzats, encara que no pertanyin al 
camp d’interès de l’alumnat. Per assolir aquest objectiu freqüentment s’hauran de 
consultar fonts com ara el diccionari o els mitjans tecnològics.
I.01.1.3. Reconèixer opinions i punts de vista procedents de textos escrits que 
presenten un cert nivell de complexitat lingüística.
I.01.1.4. Comprendre instruccions complexes i extenses que incloguin detalls i 
condicions específiques, rellegint el text si és necessari.
I.01.1.5. Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a 
partir del context lingüístic o extralingüístic utilitzant,quan calgui, el diccionari com 
eina d’aprenentatge.
I.01.1.6. Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la 
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llengua objecte d’estudi.
I.01.1.7. Llegir de forma expressiva adaptant l'estil de lectura a la naturalesa del 
text i posant especial atenció en la pronunciació i l’entonació.

Durant el curs els aprenents han de ser capaços de llegir diferents tipus de text en veu alta amb
pronunciació,  entonació,  ritme i  velocitat  adequades.  Si  alguns idiomes ho consideren adient
podran valorar la competència per a dur a terme una lectura en veu alta, ja es tracti d’un text
poètic, narratiu de distints subgèneres, una carta formal o informal, un guió teatral, etc. tenint en
compte  els  patrons  fonològics  de  la  llengua  objecte  d’estudi,  marcant  el  ritme  i  l’entonació
adequats i desenvolupant tècniques d’autocorrecció.

I.01.2. Expressió escrita
I.01.2.1. Descriure fets i experiències, reals o imaginades, expressant clarament la 
relació entre les idees exposades i adaptant el discurs al gènere literari escollit.
I.01.2.2. Escriure ressenyes en les quals s’expressi clara i detalladament l’opinió 
personal sobre un llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, etc.
I.01.2.3. Escriure cartes personals i formals, notes, enquestes, informes i assajos, 
sobre temes variats incloent la descripció de fets i experiències, la diversitat 
d’opinions i els arguments a favor i en contra sobre diversos temes, utilitzant un 
lèxic ric i variat i una àmplia diversitat d’estructures i formats lingüístics.
I.01.2.4. Elaborar diversos textos i resums integrant la informació i els arguments 
obtinguts de diverses fonts.
I.01.2.5. Ser capaç de crear textos amb finalitat estètica o literària.
I.01.2.6. Intercanviar informació, opinió, punts de vista i sentiments sobre fets i 
experiències en un context informal mitjançant cartes o correu electrònic, utilitzant 
la llengua amb eficàcia.
I.01.2.7. Mostrar interès per presentar els escrits de forma cuidada, respectant 
l’ortografia.

I.02. Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva i expressió oral.

I.02.1. Comprensió auditiva
I.02.1.1. Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs retransmès que tracta 
temes de la vida personal, acadèmica, social o professional, sempre que estigui 
ben estructurat, no hagi excessiu soroll de fons i el nivell de llengua no sigui 
excessivament idiomàtic.
I.02.1.2. Comprendre discursos complexos i extensos des del punt de vista 
lingüístic i argumental detectant no només les idees principals sinó també la 
majoria de les complementàries.
I.02.1.3. Produir textos amb correcció gramatical, fluïdesa, precisió i bona 
pronúncia sobre diferents temes i amb un nivell de formalitat adequat a les 
circumstàncies. 
I.02.1.4. Comunicar-se espontàniament i amb bon control gramatical, fluïdesa, 
precisió i eficàcia, sobre una àmplia varietat de temes, exposant clarament les 
idees i adaptant el discurs a la formalitat del context comunicatiu. S’espera un alt 
grau de capacitat de negociació i suport al discurs.
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I.02.1.5. Interactuar amb parlants nadius de manera espontània i dinàmica 
defensant punts de vista, exposant argumentacions i contra-argumentacions i 
relatant fets i experiències.

I.02.2. Expressió oral
I.02.2.1. Realitzar descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos 
temes relacionats amb àrees especialitzades, utilitzant un lèxic adient.
I.02.2.2. Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben 
estructurades sobre gran varietat de temes que incloguin dades rellevants, contra-
argumentacions alternatives i exemplificacions per il·lustrar un discurs que pot ser 
preparat o espontani.
I.02.2.3. Realitzar presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat 
de temes essent capaç d’alterar el discurs de forma espontània i poder respondre 
a les qüestions que faci l’audiència. 
I.02.2.4. Utilitzar de forma correcta els patrons de ritme, entonació, accentuació i 
pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics i processos derivats d’aquests.
I.02.2.5. Participar de forma activa en converses en llengua estàndard amb un 
parlant nadiu mostrant seguretat, fluïdesa i confiança sobre temes d’interès general
com el treball, la família, els amics, les aficions, els temes socioculturals, etc., 
encara que es produeixin situacions externes al intercanvi que podrien pertorbar el 
discurs.
I.02.2.6. Participar de forma activa en converses formals i si es dóna el cas, en 
reunions de treball, entenent amb detall les idees que expressa l'interlocutor i sent 
capaç de presentar i defensar alternatives o propostes, a més de respondre a les 
qüestions que puguin sorgir en aquestes reunions.
I.02.2.7. Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals
manifestant amb precisió el punt de vista i responent a les qüestions que es puguin
plantejar en referència a aquests punts.
I.02.2.8. Mostrar capacitat lingüística per resoldre conflictes, problemes, 
reclamacions, etc. en els quals el parlant demani responsabilitats i sigui capaç 
d’argumentar i utilitzar un llenguatge persuasiu per assolir el seu objectiu, establint 
les concessions que consideri oportunes.
I.02.2.9. Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l'interlocutor i 
poder ajustar el discurs a aquests aspectes per tal de respectar les convencions 
socials. Fer servir les normes de cortesia, respecte d’opinions i torns de paraula. 
Mostrar de forma evident d’una actitud oberta i favorable, considerant la interacció 
comunicativa com una font d’enriquiment personal.
I.02.2.10. Respondre a formulació de preguntes sobre diversitat de temes 
personals, socials i professionals amb la fluïdesa i espontaneïtat adequades als 
diversos contextos. Aquestes entrevistes se poden produir amb major o menor 
grau d’estructuració i planificació.
I.02.2.11. Mostrar capacitat de distanciar-se d’un text preparat per seguir algun 
punt interessant suscitat pels oients.
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02.II. Continguts lèxics i semàntics

A partir d'ara els alumnes necessiten un domini del vocabulari que els permeti expressar-se amb
precisió i un cert grau de subtilesa per atribuir matisos al significat. També hauran de reconèixer
continguts implícits i connotacions. Aquests aspectes impliquen el coneixement de sinònims que
permetin expressar una noció específica amb estratègies diverses, així com familiaritzar-se de
forma més profunda amb els registres (formal, informal, argot, etc.) i poder expressar a través del
vocabulari diverses actituds (humor, col·laboració, etc.).

Es poden establir uns trets generals referents al lèxic i aspectes semàntics que s'han d'incloure:

- Diferenciació entre paraules que pertanyen a un mateix camp semàntic.
- Diferències de registre, connotacions i referències culturals.
- Famílies lèxiques (sinònims, quasi-sinònims, antònims, mots polisèmics...).
- Lèxic per expressar diferència de graus i matisos.
- Homònims i parònims.
- Paraules polisèmiques.
- Mots pròxims i falsos amics.
- Formació de paraules: paraules derivades, prefixos, sufixos, noms i adjectius compostos,
modificacions del nom i canvi de funció de paraules.
- Sigles i abreviatures.
- Onomatopeies.
- Préstecs i mots d’origen estranger.
- Associacions lèxiques.
- Expressions idiomàtiques.
- Frases fetes, dites, refranys i proverbis.
- Símils i expressions comparatives.
- Expressions al·literat ives i parells de sons.
- Expressions numerals i matemàtiques.
- Eufemismes.
- Paraules d’ús freqüent amb valor metafòric.

Encara que les àrees temàtiques coincideixen amb les del nivell anterior, el nivell avançat va més
enllà en els següents aspectes:

a. L’expressió d’emocions i en la forma de conduir,  dirigir  o desenvolupar les argumentacions
tindran un caràcter més individualitzat.

b. És evident un increment notable del lèxic. Els interessos i les necessitats dels alumnes s’han
tornat  molt  diversos  i  és  molt  difícil  formular  una  proposta  específica  de  vocabulari.  Cal
desenvolupar un major grau d’autonomia en l'aprenentatge, i en l'ús més eficaç de les fonts de
referència.
c. Ampliació dels registres. Els aprenents haurien de distanciar-se progressivament del registre
"neutre" i adquirir més experiència en situacions que requereixen un registre més formal o més
col·loquial a més de valorar en quin moment és més apropiat el seu ús.
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d. Els aprenents han d’incrementar la seva habilitat d’entendre i utilitzar frases més complexes i la
capacitat per a seguir o produir discursos més llargs i estructurats, a través, entre d’altres, de la
utilització d’adverbis i pronoms anafòrics o genèrics per a referir-se a elements esmentats amb
anterioritat. L’entonació adquireix més rellevància degut a la seva estreta relació amb el significat,
i les oracions subordinades ja han de fer-se servir amb freqüència.

e.  S'incrementarà  la  varietat  d’estratègies  dirigides  a  assolir  un  objectiu  específic  en  les
converses, tenint en compte que els aprenents han d’enfrontar-se a situacions menys predictibles.
Hauran  d'enfrontar-se  a  canvis  sobtats  del  discurs,  ruptures  inesperades  o  transaccions  que
suposin una seria dificultat. En aquests casos caldrà utilitzar estratègies de compensació per a
ajudar a l’interlocutor a interpretar les seves idees.

f.  Es  requereix  competència  sociocultural  i  sociolingüística.  Tots  els  temes,  encara  que  es
refereixin principalment a la vida quotidiana, estan impregnats de valors culturals. Aquesta forma
d’actuar reflecteix la maduresa lingüística dels aprenents.

g. El progrés en les habilitats de lectura ha d’aplicar-se al  tractament d’una major varietat de
textos. En aquesta etapa s’han de tractar més àmpliament les àrees d’interès personal.

h. El discurs ha de ser més fluid. Ha d’haver millorat l’entonació i augmentat la velocitat de la
producció oral. El temps necessari per a produir una resposta ha de ser més breu que en el nivell
anterior  encara  que  cal  tenir  en  compte  que  és  necessari  un  equilibri  entre  estendre  els
coneixements i perfeccionar l’expressió oral. 

Els continguts lèxics estan directament lligats amb els continguts temàtics que s’han de tractar en 
aquest nivell, és a dir, els que es refereixen a camps semàntics habituals, o específics, entre els 
quals cal destacar:

- Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits 
personal i públic en situacions quotidianes: nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de 
naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència, formació 
i estudis, professió o ocupació, família, gustos i preferències, aparença física, característiques de 
la personalitat, estat d’ànim, experiències personals.

- L'habitatge, la llar i l'entorn: tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa, instal·lacions i útils
de la llar, reparacions. Característiques de la ciutat i el camp. El barri, la regió i el país.

- Activitats diàries: rutina diària a la casa i al treball. Professions, horaris, qualificació professional, 
plans i condicions de treball, obligacions familiars i laborals.

- Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats intel·lectuals 
i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre.
- Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. bitllets, preus i
horaris. El trànsit. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament, documents, 
equipatge.
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- Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions, contactes
per correu.

- Salut: el cos, les sensacions físiques, la higiène personal, les malalties més comunes i 
freqüents, consultes i cures mèdiques.

- Educació: estudis, assignatures, tipus de centres educatius, estructura dels sistema educatiu, 
normes i tasques.

- Compres i activitats comercials: botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors), estris bàsics
(casa, col·legi, treball), preus, bancs, restaurants, bars, formes de pagament i reclamacions.

- Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes 
menús, locals de menjars i begudes.

- Béns i serveis: estacions de servei, la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.

- Llengua i comunicació: la llengua d'estudi i el seu lloc en el món, els idiomes, les tecnologies de 
la informació i comunicació, la premsa, la ràdio.

- Fenòmens atmosfèrics més comuns. Prediccions, cures del medi ambient.

- Ciència i tecnologia. Avanços científics, mitjans tecnològics.

02.III. Continguts fonètics, fonològics i ortogràfics.
III.1. Ortografia dels següents elements:

III.1.1. Ortografia de les vocals en la rel de les paraules
III.1.1.1. Segons la vocal tònica o àtona

1.1.1. Гар — гор
1.1.2. Зар — зор
1.1.3. Клан — клон
1.1.4. Твар — твор
1.1.5. Плав — плов

III.1.2. Segons la consonant desprès de la rel de la paraula
1.2.1. Лаг — лож
1.2.2. Раст — ращ — рос
1.2.3. Скач — скоч

III.1.3. Segons el sufix – â – desprès de l’arrel
1.3.1. Бер — бир
1.3.2. Дер — дир
1.3.3. Мер — мир
1.3.4. Пер — пир
1.3.5. Тер — тир
1.3.6. Блест — блист

III.1.4. Amb alternança de sufixos
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1.4.1.  — а (я) — им
1.4.2.  — а (я) — ин
1.4.3.  — ним — 
1.4.4.  — жим — 
1.4.5.  — чин — 
1.4.6.  — клин — 

III.1.5. Altres variants
1.5.1. Кас — кос

III.1.6. Segons el significat lèxic
1.6.1. Мак — мок
1.6.2. Равн — ровн

III.2. Ortografia dels sufixos
III.2.1 Sufixos — чик — щик
III.2.2. Sufixos — ек — ик
III.2.3. Sufixos — к — и — ск en els adjectius
III.2.4. Sufixos — ô — â — en els adverbis amb els prefixos из—, до—, с—
III.2.5. Les vocals en els sufixos verbals àtons: - ова - ( - ева - ); - ыва - (- ива - )II
III.2.6 Sufixos amb — н — и — нн — en diferents categories gramaticals

2.6.1. En els adjectius
2.6.2. En — ованный — , еванный — 
2.6.3. En adjectius verbals
2.6.4. Amb el significat de «qualitat màxima»
2.6..5 En paraules compostes
2.6.6. En els participis
2.6.7. En els adverbis

III.2.7. Sufixos dels adjectius i adverbis amb — о, — е en els comparatius
III.3. Ortografia de les terminacions

III.3.1. Terminacions dels casos dels substantius acabats en – мя, i el mot путь. 
III.3.2. Terminacions dels substantius acabats en — ия, — ий,  — ие
III.3.3. Terminacions de les declinacions dels numerals quantitatius
III.3.4. Terminacions de les declinacions dels numerals compostos
III.3.5. Terminacions de les declinacions dels numerals partitius
III.3.6. Terminacions de les declinacions dels numerals col·lectius com оба, обе
III.3.7. Les vocals — о, — а dels subst. amb els sufixos - ушк, -юшк, - ышк, - л -
III.3.8. Les vocals - е, - и en еls substantius amb - ье, - ьё, - ья

III.4. Ortografia de les conjuncions, adverbis i pronoms ( escrits junt o separat)
III.4.1. Conjuncions

4.1.1. Чтобы / что  бы
4.1.2. Тоже, также, и / то  же
4.1.3. Также / так  же
4.1.4. Причем / при чем
4.1.5. Зато / за то
4.1.6. Итак / И так

III.4.2. Adverbis
4.2.1. Зачем / за чем
4.2.2. Затем / за тем
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4.2.3. Отчего / от чего
4.2.4. Почему (почём) / по чему
4.2.5. Потому (посему) / по тому
4.2.6. Поэтому / по этому

III.4.3. El guió en les diferents categories gramaticals
4.3.1. Adjectius complexos темно-синий
4.3.2. Numerals пол (полу) пол-лимона
4.3.3. Preposicions compostes из-за
4.3.4. Adverbis complexos мало-помалу
4.3.5. Partícules -то, - ка, де, - с, - тка, - тко

III.5 Простое предложение . Oració simple
III.5.1 Главные и второстепенные члены предложения

Elements principals i secundaris de l’oració
III.5.2. Тире в простом предложении. El guió en l’oració simple
III.5.3. Однородные и неоднородные определения

Termes homogènies i heterogènies 
III.5.4. Однородные члены предложения с обобщающим словом

Termes homogenis de l’oració amb paraula genèrica
III.5.5. Согласованные определения. Atributs concordants
III.5.5. Несогласованных определения. Atributs no concordants
III.5.6. Обособление приложений. Aposicions
III.5.7. Обособление обстоятельствю Complements circumstancials
III.5.8. Обособление дополнений. Altres complements
III.5.10 Обращение. Funció vocativa
III.5.11 Междометия и звукоподражательные слова. Interjeccions

III.6 Сложное предложение. L’oració composta
III.6.1 Сложносочиненное предложение. L’oració composta coordinanda
III.6.2 Сложноподчиненное предложение. L’oració subordinada
III.6.3 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 

L’oració subordinada composta
III.6.4 Бессоюзное сложное предложение. L’oració composta juxtaposada
III.6.5 Сложное предложение с различными видами связи

L’oració composta subordinada amb diversos tipus de conjuncions

02.IV. Continguts morfosintàctics.

IV.01. Continguts nocionals 
Els següents continguts nocionals coincideixen amb els del nivell intermedi. L’ampliació

d’aquestes nocions entra en relació directa amb el  lèxic  que s’espera d’aquest  nivell  i  no és
possible  fer-ne  una  relació  exhaustiva.  Així  es  mantenen  les  següents  nocions  generals:
existencials,  espacials,  temporals,  qualitatives,  quantitatives,  mentals,  de  relació  i  de  deixis.
Conseqüentment s’ampliarà el llistat d’exponents de totes elles al llarg del diversos nivells.

IV.02. Continguts morfosintàctics.
IV.02.I.L’oració simple
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IV.02.I.1. Tipus d’oració, elements constituents i la seva posició. Repàs 
consolidació del que s’ha vist al nivell intermedi.
IV.02.I.2. Oració declarativa amb verb en forma afirmativa. Tots els usos de 
l’aspecte perfectiu i imperfectiu dels verbs
IV.02.I.3. Oració negativa: ús del perfectiu i imperfectiu en oracions 
negatives
IV.02.I.4. Oració interrogativa: ús del perfectiu i imperfectiu en oracions 
interrogatives
IV.02.I.5. Oració imperativa: ús del  perfectiu i imperfectiu en oracions 
imperatives
IV.02.I.6. Oració imperativa afirmativa i negativa amb verbs de diferent 
aspecte.
IV.02.I.7. Las interrogatives indirectes amb la partícula ли

IV.02.II. L’oració composta
IV.02.II.1. Expressió de totes les relacions lògiques: coordinació, disjunció, 
oposició i contrast, concessió, comparatives, condició, causa i finalitat
IV.02.II.2. Utilització dels connectors lingüístics adients a cada situació de 

comunicació.

S’hauran d’emprar marcadors per a donar noves informacions (кроме того, к тому же, а также),
contraposició (с одной стороны...  с другой),  enumeració (во-первых...  во-вторых),  exemples
(например...), etc.

IV.02.III. El sintagma nominal
IV.02.III.1. Substantiu. Gènere: flexió regular i excepcions
IV.02.III.2. Substantiu. Número: flexió regular i formes invariables. Irregularitats
IV.02.III.3. Substantiu. Declinacions: utilització fluida.
IV.02.III.4. Pronoms:

IV.02.III.4.1. Els negatius не-/ни-
IV.02.III.4.2. Els indefinits: -нибудь, -то, -кое
IV.02.III.4.3. El reflexiu себя
IV.02.III.4.4. Els recíprocs i reflexius: друг друга
IV.02.III.4.5. Els determinatius: всякий, весь, каждый, любой, сам, самый

IV.02.IV. El sintagma adjectiu
IV.02.IV.1. Els Numerals cardinals i la seva declinació
IV.02.IV.2. Gènere. Flexió irregular. Formes plena i breu
IV.02.IV.3. Comparatiu i superlatiu
IV.02.IV.4. El adjectiu de pertinència: -ий; -ин; -ов 
IV.02.IV.5.  Els  numerals  fraccionaris  (половина),  col·lectius  (двое),  conjunts

(пара), multiplicatius (дважды), apelatius (двойка) i no xifrats (столько)
IV.02.V. El sintagma verbal

IV.02.V.1. Conjugació de la primera i la segona conjugacions amb excepcions
IV.02.V.2. Usos de l'aspecte verbal: oracions afirmatives, negatives, interrogatives, 
amb imperatiu i infinitiu.
IV.02.V.3. La forma пусть
IV.02.V.4. La veu passiva
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IV.02.V.5. El ús del condicional
IV.02.V.6. Els 14 verbs de moviment. Ús amb i sense prefixos
IV.02.V.7. Els verbs de moviment amb el sufix -ся
IV.02.V.8. El gerundi i el participi
IV.02.V.9.  L’ús  dels  prefixos  en  verbs  que  no  siguin  de  moviment:  adaptació,

efectes semàntics i sintàctcs.
IV.02.V.10. Famílies verbals: -ступать, -казать, -ставать, -смотреть, -говорить, 
etc.
IV.02.V.11. Les interjeccions més habituals del rus

IV.02.VI. El sintagma adverbial.
IV.02.VII. El sintagma preposicional.

IV.02.VII.1. Revisió de les preposicions del idioma rus, incloses les locucions
 (в связи с, по отношению к, etc.) i els adverbis amb valor preposicional (справа, 
etc.)

V. Avaluació.

V.1. Objectius generals 
Per obtenir el certificat de nivell  B2 -  Avançat, el candidat haurà de demostrar la seva

capacitat  per  prendre  part  de  manera  senzilla  però  suficient  en  una  varietat  de  situacions
comunicatives  habituals  o  quotidianes  sobre  temes  que  li  són  coneguts  o  d’interès  general,
sempre que pugui comptar amb l’ajuda de l’interlocutor, utilitzant les reformulacions, la repetició o
la relectura i quan les condicions de comunicació siguin apropiades.

El  lèxic  i  les  estructures  s’hauran  d’adequar  a  un  tema  determinat  i  a  una  situació
comunicativa concreta. 

Els candidats hauran de ser capaços de reconèixer les diferencies bàsiques d’ús entre el
codi oral i l’escrit i entre els registres formal i informal, tot mostrant un coneixement suficient dels
usos i convencions socials de la llengua.

V.2 Proves d’avaluació
En el curs del nivell Avançat 1 hi haurà proves de progrés trimestralment per tal d’avaluar

els alumnes de forma continua. Els alumnes que no obtinguin la qualificació mínima d’apte per
avaluació continua o que,  per motius diversos,  no hagin pogut  ser  avaluats al  llarg del  curs,
podran realitzar una prova final (d’aprofitament) en les convocatòries de juny i setembre.

Els alumnes que hagin aprovat alguns dels apartats de l’examen de juny només s’hauran
de presentar, a la convocatòria de setembre, a les proves corresponents als apartats no superats.
És requisit per superar el curs obtenir el 60% en cadascun dels apartats: comprensió lectora,
comprensió auditiva, expressió escrita, expressió oral.

En  el  curs  del  nivell  Avançat  2  les  proves  trimestrals  de  progrés  s’entendran  com a
orientacions perquè l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge i del grau d’adquisició
que ha assolit fins al moment. La prova final del mes de juny esdevindrà prova de certificació del
nivell. Així mateix, el mes de setembre hi haurà una convocatòria extraordinària a la qual l’alumne
només s’haurà de presentar als apartats no superats al mes de juny.

V.3. El Certificat de nivell B2 Avançat valorarà cadascuna de les destreses mitjançant les
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proves de:
Comprensió lectora 
Comprensió auditiva 
Ús de la llengua
Expressió escrita 
Expressió oral 

A continuació es fa una descripció del format de les proves per obtenir el certificat del
nivell sense determinar ni l'extensió ni el temps de les mateixes ja que els criteris de l'any passat
s'han de revisar i replantejar en les reunions del departament 

V.4. Objectius per destreses
Destreses receptives: comprensió lectora i comprensió auditiva

V.4.1. Comprensió lectora
Lectura i anàlisi d'un o dos textos extrets d'una font real i amb una extensió mitja alta.

Format
I. Preguntes de vertader / fals, en les que, a més, es pot demanar al candidat que justifiqui
la resposta falsa.
II. Elecció múltiple entre paraules o expressions curtes.
III. Associació múltiple, com ara:

- Inserir en un text frases que n’han extretes.
- Ordenar i associar al text idees expressades.
- Enllaçar preguntes i respostes.
- Cercar i assenyalar una informació determinada.

IV. Preguntes obertes que requereixen una informació concreta, és a dir que no donin lloc 
a interpretacions massa àmplies o poc definides.

V.4.2. Comprensió auditiva
- Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs retransmès que tracta temes de la vida
personal, acadèmica, social o professional, sempre que estigui ben estructurat i el nivell 
de llengua no sigui excessivament idiomàtic.
- Comprendre discursos complexos i extensos des del punt de vista lingüístic i argumental 
detectant no només les idees principals sinó també la majoria de les complementàries.
A les proves s'escoltaran dos àudios com a mínim i cada text s’escoltarà dues vegades.

Format:
Objectiu: Escoltar i entendre la informació general i específica i/o els temes principals de 
monòlegs, diàlegs, descripcions o relats de fets concrets. Caldrà entendre la intenció i el 
punt de vista dels parlants i detalls rellevants sobre la informació donada.
Tipus
Es contemplen les següents possibilitats:
- Triar entre opcions múltiples
- Respondre a preguntes de Vertader/Fals
- Omplir espais en blanc amb informació concreta
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- Relacionar ítems amb l’opció corresponent

Textos: Monòlegs,  diàlegs,  relats  o  descripcions  en suport àudio i/o vídeo de textos 
autèntics o almenys versemblants. S’hi poden incloure suports visuals.

V.4.3. Expressió oral
- Expressar-se i interactuar en textos orals ben organitzats i adequats als interlocutors i al

propòsit comunicatiu. Els aprenents hauran de fer-se comprendre amb una correcció, fluïdesa i
espontaneïtat que permetin mantenir la interacció encara que resultin evidents l’accent estranger i
les pauses per planejar el discurs o corregir errors, i encara sigui necessària la cooperació per
part dels interlocutors.

Format
Preparació de la prova: 5 minuts.
Abans de començar la prova, els examinands, a l’atzar, han de triar un tema d’entre dos. 

La prova oral inclou dues parts diferenciades, encara que es poden referir a la mateixa 
temàtica: 

- Tasca 1: Prova individual. Monòleg de 2 o 3 minuts vinculat al tema seleccionat, d’acord 
amb les àrees temàtiques corresponents al nivell.

En aquest monòleg s'han d'activar principalment les estratègies de desenvolupament del 
discurs.  Es  té  per  objectiu  avaluar  l’adequació,  la  coherència,  la  cohesió,  la  riquesa  
discursiva i la correcció.

- Tasca 2: Interacció entre el candidat i el/s professors/s. El candidat ha de conversar 
sobre el tema triat i contestar a les possibles qüestions.

Objectiu: expressar-se activant les funcions i estratègies pròpies del nivell, les quals 
inclouen la cooperació i col·laboració en el desenvolupament del discurs oral.

La prova es farà individualment.

Com s’avalua l’expressió oral?
Es tenen en compte els següents aspectes:

- Adequació. L’assoliment de la tasca; l'adequació del registre pel que fa al destinatari, el 
propòsit i la situació; l'extensió de les intervencions; la rellevància del contingut, els torns 
de paraula i les estratègies de cooperació i manteniment de la comunicació.
- Coherència i Cohesió. L'organització de la informació i de les idees. L'ús de connectors 
discursius, d'altres mecanismes d'interconnexió i dels patrons d’entonació.
- Fluïdesa. La capacitat d’actuar en les interaccions amb naturalitat i amb un ritme bastant 
regular com per a no interrompre la comunicació.
- Riquesa. La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic.
- Correcció. L’ús correcte gramatical, sintàctic, lèxic i de pronúncia.
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V.4.4. Expressió escrita
Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes que poden 
referir-se als camps d’especialització dels aprenents; manejar informació i arguments 
procedents de diverses fonts i utilitzar diversitat d’estils i intencionalitats comunicatives. 

Format
Primera part:  L’examinand ha de fer un escrit amb propòsit comunicatiu, el qual ha de 
contenir un missatge concret i específic, en forma de correu electrònic, invitació, carta 
formal breu o nota informativa o amb instruccions, etc. L’examinand ha de triar una de les 
dues propostes. 

Segona part: L’examinand ha de fer un escrit adequat al nivell mostrant la capacitat de 
comunicació a través de la narració de fets, descripció de llocs i/o persones, exposició de 
fets o d’arguments a favor o en contra d’alguna proposta. L’examinand ha de triar només 
una de les 2 propostes.

Com s’avalua l’expressió escrita?
S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els 
aspectes següents:

- Adequació. L’assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats, l'adequació 
del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació; observar l’extensió o nombre 
de paraules que s’hagi estipulat  i  que s’ajusti  al  format requerit  (carta,  nota  informal, 
narració...).
-  Coherència  i  Cohesió.  Organització sintàctica de la informació, de les idees i del 
manteniment de la línia discursiva  que es reflecteix per mitjà de la disposició i unió 
d’oracions i paràgrafs, l’ús de mecanismes de referència (pronoms, cadenes lèxiques, 
seqüenciació temporal, l’ús adequat de l'ortografia).
- Riquesa. La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic.
- Correcció. L’ús correcte gramatical, sintàctic i lèxic.

A més a més,seguint els criteris de la comissió que certifica les proves unificades de les
EOI de les Illes Balears cal afegir el següent:

La prova serà corregida per dos correctors. 
A la  graella  d’avaluació el  primer  corrector  atorga una puntuació per a cadascun dels

diferents criteris segons el barem establert. 
La nota de la prova és la mitjana de les dues tasques.
Si el corrector atorga una puntuació inferior al 60% en tres o més criteris en total no se

sumen els punts. 
El candidat obté una nota de 4 sobre 10 si suspèn tres criteris, i una nota de 3 sobre 10 en

el cas que siguin quatre o més el criteris suspesos. 
Els escrits irrellevants o que clarament no corresponen a la tasca requerida han de rebre

una nota de 2 punts. 
Els candidats han de fer obligatòriament les dues tasques proposades. En cas contrari, es

considerarà la totalitat de la prova com no avaluable i se li donarà una nota màxima de 2 punts.
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V.5. Ús de la llengua
Aquesta prova avalua fonamentalment la competència lingüística en els següents 
aspectes: sintaxi, morfologia, lèxic i actes comunicatius.

Tipus
- Triar l'opció més adequada, d'entre tres de proposades, per completar cada enunciat.
Objectiu: ús de lèxic, formes verbals, elements funcionals (preposicions, nexes,
pronoms,etc.).
-  Completar els espais blancs d’un text.  S’avalua la capacitat d'usar lèxic general, 
associacions lèxiques, elements funcionals (preposicions, nexes, pronoms).
- Grups de tres frases amb espais en blanc a emplenar amb la mateixa paraula.
L’objectiu és demostrar el coneixement d'associacions lèxiques, expressions idiomàtiques i
elements  funcionals  determinats  pel  context,  així  com  la  capacitat  de  distinció  de  
significats de mots polisèmics o en casos d'homonímia.
- Recerca de sinònims o expressions sinonímiques de mots o expressions usuals  en  
situacions diferenciades. L’objectiu és demostrar l'adequació del lèxic segons el registre  
utilitzat (col·loquial, estàndard o culte)

V.6. Puntuació i duració de les proves
L’examen no es considerarà superat  si  no s’ha arribat  al  60% de la  puntuació total  a

cadascuna de les proves, encara que la mitjana resultant de les puntuacions de totes les proves
juntes abasti el 60% de la puntuació total per examen. La puntuació de cadascuna de les proves
superades  en  la  convocatòria  ordinària  es  mantindrà  per  a  la  convocatòria  extraordinària  (si
l’hagués) del mateix curs, no estant obligat l’examinand a realitzar en aquesta convocatòria més
que les proves no superades en aquella.

V.7. Criteris de qualificació
Per  a  totes  les  tasques  contingudes  en les  proves,  i  quan aquestes  tasques estiguin

basades en ítems de correcció objectiva, s’elaborarà una clau de respostes clara i exhaustiva. Per
a  les  proves  directes  o  d’expressió  (escrita  i  oral)  es  dissenyaran  unes  taules  d’avaluació
comunes per guiar l’actuació dels avaluadors. Els descriptors en aquestes graelles tindran un
contingut positiu i seran precisos, clars, breus i independents. 

A les actes de qualificació els resultats finals s’expressaran en termes de APTE/NO APTE,
encara que es poden incloure les qualificacions parcials de cadascuna de les parts de l’examen.
Les notes que figuraran a les actes seran de 0 a 10 punts. En tot cas, la qualificació final única de
l’examen serà global. Els candidats a aquestes proves hauran d’obtenir un 60% per a cadascuna
de les parts (destreses) per tal de poder ser qualificats positivament. 

Cadascun  dels  cinc  apartats  en  què  consistirà  l’examen  tindrà  un  valor  del  20% del
resultat final.

03. Comissions d'exàmens.

El nostre departament continuarà la tasca feta els darrers anys per preparar les proves unificades 
de certificació del nivell de coneixement de rus. 
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Durant el curs el departament participarà activament en les reunions i sessions d’aquesta 
comissió.

04. Reunions del departaments.

El departament farà de forma periòdica reunions per a avaluar el desenvolupament del curs. De 
cada reunió es farà un acta. Els dies més convenients per a les reunions són els divendres no 
lectius.

05. Activitats culturals.

Com cada any es cercarà temps per a fer activitats culturals relacionades amb la cultura russa 
com sessions de cinema, conferències o celebracions típiques russes. Cada activitat cultural 
s’anunciarà amb l’antelació deguda.
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