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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 que ara 
presentam i que es regeix pel Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments
del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per la Resolució del 
conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2018 per la qual es dicten les
instruccions per regular l’organització i el funcionament del nivell bàsic dels ensenyaments 
d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui el decret que reguli
el currículum, l’organització i el funcionament dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears

Aquest nivell bàsic es divideix en dues parts nivell A1 que es farà en un any i nivell A2 que es farà
en dos anys. Així que la distribució en els tres anys serà la següent: 

primer any A1
segon any A2.1
tercer any A2.2

Durant tot l’any passat aquest departament participà de forma molt intensa en l’elaboració de les 
parts generals i comunes d’aquest nou 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. 

Com a novetats hem de parlar d’una distribució més adient, flexible i detallada dels continguts tant
fonètics com ortogràfics i morfosintàctics i la introducció en l’avaluació de la competència sobre la 
mediació.

La feina feta a les comissions de revisió i elaboració del nou currículum juntament amb el treball 
conjunt amb departaments d’altres llengües i la implicació de tots els professors participants han 
facilitat assolir els objectius proposats. Aquesta programació n’ha de ser la primera demostració.
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01.I. Llibres de text.

Els llibres de text per aquest curs són:

1 – BÀSIC – A1.
M. Onagassian i altres. Русский язык.
Ruso para hispanohablantes – 1. Ed. Herder, Barcelona, 2007.

2 – BÀSIC – A2.
M. Onagassian i altres. Русский язык.
Ruso para hispanohablantes – 2. Ed. Herder, Barcelona, 2007.

02. Nivell Bàsic

El nivell Bàsic compost de dos cursos, un dels quals està dividit en dues parts, Bàsic A1 i Bàsic
A2, implica, segons el Marc comú de referència europeu, que l'aprenent «pot comprendre frases i
expressions  utilitzades  amb  temes  d'importància  immediata.  Pot  comunicar-se  en  situacions
senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars
i  habituals.  Pot  descriure,  de  manera  senzilla,  aspectes  de  la  seva  experiència  o  bagatge
personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates».
S’hauran de reconèixer i utilitzar els registres formal i informal adaptats a aquest nivell.

02.1. Objectius generals.

Entre els objectius generals d'aquest nivell podem citar, amb l'ajuda del Marc comú, els següents:

- Comprendre expressions i vocabulari més freqüent sobre temes d'interès personal.

- Entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills. El registre pot ser neutre,
formal o informal però articulats a una velocitat natural en condicions acústiques bones.

- Comunicar-se de manera senzilla a condició que l'interlocutor estigui disposat a repetir el que ha
dit o a dir-ho amb altres paraules, amb una velocitat més lenta que en una conversa normal i
vigilant que el missatge arribi a l'interlocutor.  El parlant podrà fer preguntes senzilles sobre el
contingut del missatge.

- Escriure textos breus coherents que utilitzin adequadament els recursos de cohesió i les normes
elementals d’ortografia i puntuació.

-  Utilitzar  estructures  formades  per  oracions  bàsiques  amb  expressions,  grups  de  poques
paraules i  fórmules memoritzades per tal  de comunicar  una informació limitada en situacions
senzilles quotidianes.
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02.II. Objectius específics.

A. Destreses receptives: comprensió lectora i comprensió auditiva.

-  Comprensió  lectora.  Comprendre:  indicacions  bàsiques  per  omplir  impresos,  informació,
instruccions  i  indicacions bàsiques,  breus i  usuals  d'anuncis  públics,  rètols  i  cartells,  carrers,
botigues, restaurants, mitjans de transport, etc. Notes o missatges senzills i anuncis que incloguin
formes gramaticals simples i que utilitzin un lèxic d’ús freqüent. Correspondència personal senzilla
expressada amb formes gramaticals simples i vocabulari freqüent  com ara correus electrònics,
menús, plànols, horaris i pàgines web.

- Comprensió auditiva. Comprendre la informació essencial d’allò que es diu en conversacions
breus i  molt  senzilles  en  les  quals  l’alumnat  participa,  sempre  que  es  puguin  demanar
aclariments o repeticions. L’interlocutor ha de parlar de forma clara i pausada.

B. Destreses productives: expressió escrita i expressió oral

- Expressió oral. Presentar davant una audiència un comunicat breu, prèviament assajat. Parlar
breument d'activitats habituals, sobre experiències personals i esdeveniments.

- Prendre part en transaccions i gestions senzilles relacionades amb temes d'informació personal,
nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com en la comunicació essencial sobre  serveis  i
bens quotidians.

- Participar en converses breus i  molt  bàsiques en les quals hi  hagi contacte social  com ara
salutacions i comiats; agraïments i disculpes; invitacions i respostes; demostracions d'interès per
l’estat dels altres i conversacions sobre aspectes personals, assumptes quotidians o d’immediata
necessitat.

-  Expressió  Escrita.  Escriure  notes  de  missatges  senzills  amb  informació,  instruccions  i
indicacions.  Escriure  correspondència  personal  simple  com  correus  electrònics,  per  mostrar
agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o d’algú altre parlant de les condicions de vida, del
treball, dels amics o de les diversions.

- Fer descripcions molt senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes.

-  Redactar  instruccions  senzilles  referents  a  aspectes  de  la  vida  quotidiana,  com  ara  les
indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat.

- Narrar de forma mot breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències personals
del passat,  o plans per al  futur,  utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals
bàsiques.

- Omplir  formularis,  qüestionaris o fitxes que requereixin dades personals, com ara informació
sobre interessos i coneixements.
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El fet que aquests continguts es presenten organitzats en diferents apartats, formen part d'un tot
significatiu que l’alumnat els adquireixi a través de les tasques i activitats que es proposen a
l’aula.

02.III. Continguts lèxics i semàntics

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.

- 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.
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- 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.

A més, es poden tenir en compte els següents elements lèxics:

a. Abreviacions: sigles, símbols i abreviatures més freqüents.
b. Frases fetes. Es poden incloure alguns proverbis molt comuns.
c. Neologismes, substantius referents a noms comercials o propis.

02.IV. Continguts fonètics, fonològics i ortogràfics

IV.01 Per ambdós nivells Bàsic A1 i Bàsic A2
IV.01.1. L’alfabet ciríl·lic. Els fonemes i les lletres

IV.01.1.1. Una lletra representa un fonema: пил - И = [ i ]
IV.01.1.2. Una lletra representa dos o més fonemes: Оно - О = [ a ] i [ o ] ([ anó ])
IV.01.1.3. Un fonema es representa per dos o més lletres: [ io ] = Ё i ЙО

IV.01.2 El sistema vocàlic i la seva transcripció.
IV.01.2.1. Les vocals fortes: А, Э, И, О, У.

IV.01.2.1.1. La vocal O àtona i la seva escriptura.
IV.01.2.1.2. La vocal Э després de consonant.
IV.01.2.1.3. La vocal И després de Ж, Ш, Ц.

IV.01.2.2. Les vocals febles (ioditzades): Я [ ja ], Е [ je ], Ё [ jo ], Ю [ ju ] i И. Ús i 
pronunciació.
IV.01.2.2.1. Les vocals febles després de consonant (palatalització).
IV.01.2.2.2. Les vocals  Е i  Я en la síl·laba àtona.
IV.01.2.2.3. La vocal  Е després de Ж, Ш, Ц en la síl·laba àtona.
IV.01.2.2.4. Pronunciació de la lletra E en les paraules estrangeres.

IV.01.2.3. La vocal «Ы» [ ᵼ ].Característiques i ús.» [ ᵼ ].Característiques i ús. 
IV.01.2.3.1. La vocal «Ы» [ ᵼ ].Característiques i ús.» després de consonant. Contrast  Ы» [ ᵼ ].Característiques i ús.-И

IV.01.2.4. La semi consonant Й. Característiques i ús. Contrast  Й-И. Diftongs.
IV.01.2.5 Embarbussaments amb vocals

IV.01.3 El sistema consonàntic.
IV.01.3.1. Distinció de les fonemes  labials  Б [ b] i В [ v ]
IV.01.3.2. Distinció de les fonemes  С [ c] i З [ z ]
IV.01.3.3. Les consonants fortes i febles (palatalitzades). Consonants sibilants.

IV.01.3.3.1. Les consonants sempre fortes Ж, Ш, Ц. Característiques i ús.
IV.01.3.3.2. Les consonats sempre febles Ч, Щ. Característiques i ús.
IV.01.3.3.3. Distinció de les fonemes   З[ z] i Ж [ʒ],  С[ s ] i Ш[∫ ]
IV.01.3.3.4. Distinció de les fonemes  Ж [ʒ],  Ш[∫ ] i Щ [∫: ]
IV.01.3.3.5. Les consonants sonores i sordes

- a. Assimilació entre sonores i sordes.
- b. Lletres mudes en grups de tres o més consonants: здравствуйте
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IV.01.3.3.6. Les consonants geminades: ванна, алло, класс, тонна
IV.01.3.4. Embarbussaments amb consonants sibilants.
IV.01.3.5. Embarbussaments amb grups de consonants.

IV.01.4 - El signe fort Ъ i la seva funció
IV.01.5 - El signe tou Ь i les seves funcions

IV.01.- 5.1. Palatalització de les consonants.
IV.01.5.2. Contrast entre les consonants fortes i febles (palatalitzades).

IV.01.6. L'accent i síl·labes. Reducció de les vocals
IV.01.6.1. L'accent i síl·labes. Síl·laba tònica i àtona. 
IV.01.6.2.Pronunciació de paraules monosíl·labes.
IV.01.6.3. Reducció de les vocals
IV.01.6.4. L'accent mòbil: гóрод – городá
IV.01.6.5. Canvis de significat a causa de l’accent: дóма – домá, стóит-стоит
IV.01.6.6. L'accent en els adjectius

IV.01.7. Les alternances vocàliques.
IV.01.7.1. La vocal mòbil: должен – должна, сон-сны, ложка-ложек
IV.01.7.2. En la rel de la paraula

IV.01.8 - Les alternances consonàntiques. Breu descripció.
IV.01.8.1. En la flexió verbal: писать — пишу / любить — люблю.
IV.01.8.2. En la flexió nominal, en casos aïllats: друг-друзья

IV.01.9 - Pronunciació de combinacions de les consonants
IV.01.9.1. La combinació «ЧН»— «ЧТ»: конечно — что»— «ЧТ»: конечно — что»: конечно — что
IV.01.9.2. La lletra «Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — ого»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — ого
IV.01.9.3. La combinació «Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огоК»— «Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огоЧ»: лёгкий, легче
IV.01.9.4. Les combinacions«CЧ» i «ЖЧ»: счастливый, мужчина
IV.01.9.5. Les combinacions «Т»: конечно — чтоСЯ», «Т»: конечно — чтоЬСЯ», «ДЦ»: учится, учиться, двенадцать

IV.01.10 - Entonació i construccions d'entonació
IV.01.10.1. Сonstrucció d'entonació 1 (CE-1)

IV.01.10.2. Сonstrucció d'entonació 2 (CE-2)
IV.01.10.3. Сonstrucció d'entonació 3 (CE-3)
IV.01.10.4. Сonstrucció d'entonació 4 (CE-4)
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02.V. Continguts morfosintàctics.

02.V.1. Nivell A1

Producció i coproducció de textos Comprensió de textos

Coneixement, selecció segons la intenció 
comunicativa i ús d'estructures sintàctiques 
senzilles per expressar:

Reconeixement i comprensió dels significats 
associats a estructures sintàctiques senzilles 
per expressar:

1. L'entitat.

1.1. Substantius

1.1.1. Classes

- Noms comuns i propis
- Noms animats i inanimats
- Gentilicis habituals (masculí, femení i plural)

- Noms comuns i propis
- Noms animats i inanimats
- Gentilicis habituals (masculí, femení i plural)

1.1.2. Gènere

- Gènere masculí, femení i neutre; flexió regular
i irregular
- Substantius d’ús freqüent (professions) amb la
mateixa forma per al masculí i el femení
- Substantius d’ús freqüent (professions) amb 
formes diferents per al masculí i el femení

- Gènere masculí, femení i neutre; flexió 
regular i irregular
- Substantius d’ús freqüent (professions) amb 
la mateixa forma per al masculí i el femení
- Substantius d’ús freqüent (professions) amb 
formes diferents per al masculí i el femení

1.1.3. Flexió del nombre

- Flexió regular i irregular de nombre. Formes 
invariables

- Flexió regular i irregular de nombre. Formes 
invariables

1.1.4. Cas

- Tots els casos en singular;  nominatiu plural i 
acusatiu plural només per a objectes inanimats.

- Tots els casos en singular; nominatiu plural  i 
acusatiu plural només per a objectes inanimats.
(En aquest nivell no cal que l’alumne sigui 
capaç d’emprar-los de manera activa. Els 
plurals, excepte en el cas nominatiu i acusatiu 
inanimat, s’han de valorar únicament a efectes 
de comprensió i identificació).

1.2. Pronoms personals

- Pronoms personals: я, ты, он, она, оно, мы, 
вы, они
- Registre formal i informal

- Pronoms personals: я, ты, он, она, оно, мы,
вы, они
- Registre formal i informal

1.2.1. Flexió  de pronoms personals

- Pronoms personals en tots els casos Pronoms personals en tots els casos

1.2.2. Pronoms demostratius

- Pronoms demostratius: этот, эта, это, эти
i тот, та, то, те en nominatiu 

- Pronoms demostratius: этот, эта, это, 
эти i тот, та, то, те en tots els casos del 
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singular

1.2.3. Altres

- Pronoms interrogatius:Что? Кто? - Pronoms interrogatius:Что? Кто? Какой? 
Который? en tots els casos. Pronoms interro-
gatius: Чей? i Сколько?

2. L’existència

2.1. Verbs

- Verb есть / нет (en present)
- Verb быть (en passat i futur) 

- Verb есть / нет (en present, passat i futur)
- Verb быть (en passat i futur)

2.2. Рartícula negativa не

- La utilització de la partícula не amb la paraula 
нет i adverbis i pronoms negatius: никогда, 
нигде, никто i altres.

- La utilització de la partícula не amb la paraula
нет i adverbis i pronoms negatius: никогда, 
нигде, никто i altres.

3. Pertinença

3.1. Verbs

У меня/тебя/... есть / нет (en present) У+SN en Gen. SN en Gen. Есть / нет (en present, passat i 
futur)

3.2. Possessius

- Possessius мой, твой, его, её, наш, ваш, их, 
свой en tots els casos singular;  nominatiu 
plural i acusatiu plural només per a objectes 
inanimats.

- Possessius мой, твой, его, её, наш, ваш, их,
свой en tots els casos singular i plural.

3.3. Altres

- Pronom interrogatiu Чей? Чья? Чьё? Чьи? - Pronom interrogatiu Чей? Чья? Чьё? Чьи?

4. Quantificadors

4.1. Numerals

- Numerals cardinals del 0 al 100 en cas nomi-
natiu
- Numerals ordinals de l’1 al 30 en cas 
nominatiu i prepositiu
- Sumes i restes
- Graus amb +SN en Gen.  (плюс) i – (минус)

- Numerals cardinals del 0 al 1.000 en cas no-
minatiu
- Numerals ordinals de l’1 al 30 en tots els 
casos tractats 
- Sumes i restes
- Graus amb +SN en Gen.  (плюс) i – (минус)
- Preus

4.2. Flexió  dels numeral cardinal 1 i ús de двa/две

- Flexió  del numeral cardinal 1 en nominatiu i 
ús de двa/две en nominatiu i acusatiu plural i

4.3. Adverbis

- Adverbis de quantitat: очень, немного, чуть-
чуть, мало, почти

- Adverbis de quantitat: очень, немного, чуть-
чуть, мало, почти

4.4. Altres
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- Pronom interrogatiu Сколько? - Pronom interrogatiu Сколько?
- Flexió dels sustantiu en funció del numeral 
cardinal

5. La qualitat

5.1. Adjectius

- Posició
- Gènere: masculí, femení i neutre; flexió regu-
lar; forma plena
- Nombre: formació del plural; forma plena
- Cas: declinació dura, blana i mixta en tots els 
casos en singular; el nominatiu en plural i 
l’acusatiu en plural només per a objectes 
inanimats.
- Modificació del nucli mitjançant el sintagma 
adverbial: очень
- Concordança amb el substantiu
- Funcions sintàctiques: atribut i predicat 

- Posició
- Gènere: masculí, femení i neutre; flexió regu-
lar; forma plena
- Nombre: formació del plural; forma plena
- Cas: declinació dura, blana i mixta en tots els 
casos en singular; el nominatiu plural i 
l’acusatiu plural només per a objectes 
inanimats (en aquest nivell no cal que l’alumne 
sigui capaç d’emprar-los de manera activa. Els 
plurals, excepte en el cas nominatiu i acusatiu 
inanimat, s’han de valorar únicament a efectes 
de comprensió i identificació)
- Adjectius breus d’ús freqüent
- Modificació del nucli mitjançant el sintagma 
adverbial: очень
- Concordança amb el substantiu
- Funcions sintàctiques: atribut i predicat 

5.2.. Altres

- Pronom interrogatiu Какой? Какая? Какое? 
Какие?

- Pronom interrogatiu Какой? Какая? Какое? 
Какие? en tots els casos (nominatiu,  genitiu, 
datiu,  acusatiu, instrumental i prepositiu) 
singular i plural. 

6. Relacions espacials

6.1. Verbs indicadors de la posició i ubicació dels objectes i persones

- Verbs cтоять, лежать, висеть (en present) - Verbs cтоять, лежать, висеть, сидеть (en 
present, passat i futur)

6.2. Verbs de moviment

- Verbs de moviment unidireccionals i multidi-
reccionals идти, ходить, ехать, ездить (en 
present, passat i futur) amb prefixos по-  i при-.

- Verbs de moviment unidireccionals i multidi-
reccionals идти, ходить, ехать, ездить, 
лететь, летать (en present, passat i futur) 
amb prefixos по-, при-, у-, вы-, в(о)-, пере-, 
про- i altres.

6.3. Adverbis de lloc

здесь, там, тут; вот тут i вон там (где?) здесь, там, тут, справа, слева, рядом, 
(куда?) сюда, туда

6.4. Preposicions de lloc i moviment

els més freqüents: на, в, о, из, с, до els més freqüents: на, в, о, из, с, до i altres
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6.5. Locucions preposicionals comuns

далеко от / недалеко от +SN en Gen.  Gen. далеко от / недалеко от/около +SN en Gen.  Gen. i altres

6.6. Altres

Pronoms interrogatius: Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огоде? Куда?Откуда? Pronoms interrogatius: Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огоде? Куда? Откуда?

7. Relacions temporals

7.1. Ubicació temporal absoluta.

Hores, parts del dia, dies de la setmana, mesos,
estacions 

Hores, parts del dia, dies de la setmana, 
mesos, estacions, dates, anys i segles 

7.2. Preposicions de temps

Preposicions: в, через, назад Preposició в, через, назад, до i altres

7.3. Ubicació temporal relativa.

Adverbis de temps: сейчас, сегодня, завтра, 
вчера, давно, недавно, утром, днём,  
вечером, ночью, etc. i expressions temporals

Adverbis de temps: сейчас, сегодня, завтра, 
вчера, давно, недавно, утром, днём,  
вечером, ночью, etc. i expressions temporals в
начале, в середине, в конце

7.4. Ubicació temporal: durada.

- Adverbis de temps: долго i сколько времени?
- SN amb expressions temporals: два дня, три 
часа, пять минут i altres.

- Adverbis de temps: долго i сколько времени
- SN amb expressions temporals: два дня, три 
часа, пять минут i altres.
- Pronom determinatiu весь en els casos 
nominatiu i acusatiu

7.5. Freqüència.

- Adverbis i expressions de freqüència: всегда, 
никогда, часто, иногда, редко, обычно, 
каждый день i altres.

- Adverbis i expressions de freqüència més 
freqüents.
- Pronom determinatiu каждый en tots els 
casos

7.6. Relacions temporals (simultaneïtat, seqüència, anterioritat, posterioritat)

- Adverbis de:
- simultaneïtat: когда 
- seqüència: сначала, потом
- anterioritat: раньше, недавно, давно
- posterioritat: потом

- Adverbis de:
- simultaneïtat: когда 
- seqüència: сначала, потом, наконец
- anterioritat: : раньше, недавно, давно 
- posterioritat: потом
- Preposicions: во время, после  +SN en Gen.  Gen.
- Conjuncion: когда

7.7. Altres

- Pronoms i adverbis interrogatius: Когда? Во 
сколько? Сколько времени? Который час?

- Pronoms i adverbis interrogatius: Когда? Во 
сколько? Сколько времени? Который час?

Temps verbals: expressió del present

- Expressió del present amb adverbis i expres-
sions temporals

- Expressió del present amb adverbis i expres-
sions temporals
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- La primera i la segona conjugacions
- Conjugació dels verbs regulars més freqüents.
- Conjugació dels verbs irregulars més fre-
qüents.
- Conjugació dels verbs reflexius amb -ся més 
freqüents.

- La primera i la segona conjugacions
- Conjugació dels verbs regulars més fre-
qüents.
- Conjugació dels verbs irregulars més fre-
qüents.
- Conjugació dels verbs reflexius amb -ся més 
freqüents.

8. Els temps verbals

8.1. Temps verbals: expressió del passat

- Expressió del passat habitual i duratiu
- Expressió del passat puntual 

- Expressió del passat habitual i duratiu
- Expressió del passat puntual 

8.2. Temps verbals: expressió del futur

- Expressió del futur habitual i duratiu - Expressió del futur habitual i duratiu

9. L’aspecte verbal

9.1. Aspecte imperfectiu 

- Imperfectiu: progressiu, continu i habitual dels 
verbs més freqüents.
- L’aspecte imperfectiu en el passat
- El futur compost de l’aspecte imperfectiu

- Imperfectiu: progressiu, continu i habitual dels
verbs més freqüents.
- L’aspecte imperfectiu en el passat
- El futur compost de l’aspecte imperfectiu

9.2. Aspecte perfectiu

- Perfectiu: puntual, resultatiu dels verbs més 
freqüents. Acció finalitzada
- L’aspecte perfectiu en el passat i la seva opo-
sició a l’imperfectiu

- Perfectiu: puntual, resultatiu dels verbs més 
freqüents. Acció finalitzada
- L’aspecte perfectiu en el passat i la seva opo-
sició a l’imperfectiu
- El futur simple de l’aspecte perfectiu  i la seva
oposició a l’imperfectiu

10. La modalitat

10.1. Capacitat

verbs мочь/уметь +SN en Gen.  Inf. verbs мочь/уметь +SN en Gen.  Inf.

10.2. Necessitat / desig

Adverbis predicatius надо / нужно +SN en Gen.  Inf. Adverbis predicatius надо/нужно +SN en Gen.  Inf., adjec-
tiu breu нужен / нужна / нужно / нужны+SN en Gen. SN

10.3. Possibilitat

Adverbis predicatius можно / нельзя +SN en Gen.  Inf.; verb
может / могут быть  +SN en Gen.  SN

Adverbis predicatius можно / нельзя +SN en Gen.  Inf.; 
verb может / могут быть  +SN en Gen.  SN

10.4. Probabilitat

Adverbi modal: наверное Adverbi modal: наверное

10.5. Volició

Verb хотеть +SN en Gen.  SN Verb хотеть +SN en Gen.  SN

10.6. Permís
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verb мочь +SN en Gen.  Inf. verb мочь +SN en Gen.  Inf.

10.7. Obligació

Adjectiu breu должен, должна, должны, 
должно +SN en Gen.  Inf.

Adjectiu breu должен, должна, должны, 
должно +SN en Gen.  Inf.

10.8. Intenció

Verb хотеть +SN en Gen.  Inf. Verb хотеть +SN en Gen.  Inf.

10.9. Prohibició

Adverbi predicatiu нельзя +SN en Gen.  Inf.

10.10. Preferència

Verb нравиться/больше любить +SN en Gen.  Inf. Verb нравиться/больше любить +SN en Gen.  Inf.

11. El mode

11.1. Adverbis i locucions adverbials

- De manera: хорошо, плохо, быстро, 
медленно, etc.
- De grau: очень, немного, чуть-чуть

- De manera: хорошо, плохо, быстро, 
медленно, etc.
- De grau: очень, немного, чуть-чуть, мало, 
почти

11.2. Altres

Pronom interrogatiu: Как? Pronom interrogatiu: Как?

12. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions

Estructura dels predicats verbals

- Funció sintàctica del sintagma verbal
- Verb, Subjecte, OD, Atribut i CC
- Fenòmens de concordança

- Funció sintàctica del sintagma verbal
- Verb, Subjecte, OD, Atribut i CC
- Fenòmens de concordança

Estructura dels predicats no verbals

- Fenòmens de concordança: adjectius breus 
d’ús freqüent

- Fenòmens de concordança: adjectius breus 
d’ús freqüent

13. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació

13.1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa)

- Tipus d’oració, elements constituents i la seva 
posició
- Oració declarativa amb verb en forma 
afirmativa
- Oració negativa:  
- La utilització de la partícula не amb la paraula 
нет i adverbis i pronoms negatius: никогда, 
нигде, никто i altres.
- Posició de la negació

- Tipus d’oració, elements constituents i la seva
posició
- Oració declarativa amb verb en forma 
afirmativa
- Oració negativa:  
- La utilització de la partícula не amb la paraula
нет i adverbis i pronoms negatius: никогда, 
нигде, никто i altres.
Posició de la negació

13.2. L’oració interrogativa

Oració interrogativa
- Total
- Parcial amb element interrogatiu i el·líptic

Oració interrogativa
- Total
- Parcial amb element interrogatiu i el·líptic
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13.3. L’oració exclamativa

- Oracions declaratives amb Как …! Какой …! 
Какая…! Какое…! Какие…! 

- Oracions declaratives amb Как …! Какой …! 
Какая…! Какое…! Какие…! 

13.4 L’oració exhortativa

L’oració exhortativa amb Давай...!

14. Relacions lògiques

14.1. Conjunció:

coordinació copulativa amb и coordinació amb и

14.2. Disjunció:

coordinació disjuntiva amb или coordinació disjuntiva amb или

14.3. Contrast:

coordinació adversativa amb а, но coordinació adversativa amb а, но

14.4. Causa

subordinació causal amb потому что i pronom
interrogatiu: Почему?

subordinació causal amb потому что i 
pronom interrogatiu: Почему?

14.5. Condició:

Subordinació condicional amb если Subordinació condicional amb если i если бы

14.6. Conseqüència:

subordinació consecutiva amb поэтому subordinació consecutiva amb поэтому

14.7. Altres

Puntuació en les oracions compostes: utilització
de coma abans de les conjuncions

Puntuació en les oracions compostes: 
utilització de coma abans de les conjuncions
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02.V.2. Nivell A2

Producció i coproducció de textos Comprensió de textos

Coneixement, selecció segons la intenció 
comunicativa i ús d'estructures sintàctiques 
senzilles per expressar:

Reconeixement i comprensió dels significats 
associats a estructures sintàctiques senzilles 
per expressar:

1. L'entitat.

1.1. Substantius

1.1.1. Classes

- Noms comuns i propis
- Noms animats i inanimats
- Gentilicis habituals (masculí, femení i plural)

- Noms comuns i propis
- Noms animats i inanimats
- Gentilicis habituals (masculí, femení i plural)
- Parts de cos humà i vocabulari relacionat amb
salut

1.1.2. Gènere

- Gènere masculí, femení i neutre; flexió regular
i irregular
- Substantius d’ús freqüent (professions) amb la
mateixa forma per al masculí i el femení
- Substantius d’ús freqüent (professions) amb 
formes diferents per al masculí i el femení

- Gènere masculí, femení i neutre; flexió 
regular i irregular
- Substantius d’ús freqüent (professions) amb 
la mateixa forma per al masculí i el femení
- Substantius d’ús freqüent (professions) amb 
formes diferents per al masculí i el femení

1.1.3. Flexió del nombre

- Flexió regular i irregular de nombre. Formes 
invariables

- Flexió regular i irregular de nombre. Formes 
invariables

1.1.4. Cas

- Tots els casos en singular;  nominatiu plural i 
acusatiu plural només per a objectes inanimats.

- Tots els casos en singular; nominatiu plural  i 
acusatiu plural només per a objectes inanimats.
(En aquest nivell no cal que l’alumne sigui 
capaç d’emprar-los de manera activa. Els 
plurals, excepte en el cas nominatiu i acusatiu 
inanimat, s’han de valorar únicament a efectes 
de comprensió i identificació).

1.2. Pronoms personals

- Pronoms personals: я, ты, он, она, оно, мы, 
вы, они
- Registre formal i informal

- Pronoms personals: я, ты, он, она, оно, мы, 
вы, они
- Registre formal i informal
- Pronoms personal: себя

1.2.1. Flexió  de pronoms personals

- Pronoms personals en tots els casos Pronoms personals en tots els casos

1.2.2. Pronoms demostratius
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- Pronoms demostratius: этот, эта, это, эти
i тот, та, то, те en nominatiu 

- Pronoms demostratius: этот, эта, это, 
эти i тот, та, то, те en tots els casos del 
singular

1.2.3. Altres

- Pronoms interrogatius:Что? Кто? - Pronoms interrogatius:Что? Кто? Какой? 
Который? en tots els casos. Pronoms interro-
gatius: Чей? i Сколько?

2. L’existència

2.1. Verbs

- Verb есть / нет (en present)
- Verb быть (en passat i futur) 

- Verb есть / нет (en present, passat i futur)
- Verb быть (en passat i futur)

2.2. Рartícula negativa не

- La utilització de la partícula не amb la paraula 
нет i adverbis i pronoms negatius: никогда, 
нигде, никто i altres.

- La utilització de la partícula не amb la paraula
нет i adverbis i pronoms negatius: никогда, 
нигде, никто i altres.

3. Pertinença

3.1. Verbs

У меня/тебя/... есть / нет (en present) У+SN en Gen. SN en Gen. Есть / нет (en present, passat i 
futur)

3.2. Possessius

- Possessius мой, твой, его, её, наш, ваш, их, 
свой en tots els casos singular;  nominatiu 
plural i acusatiu plural només per a objectes 
inanimats.

- Possessius мой, твой, его, её, наш, ваш, их,
свой en tots els casos singular i plural.

3.3. Altres

- Pronom interrogatiu Чей? Чья? Чьё? Чьи? - Pronom interrogatiu Чей? Чья? Чьё? Чьи?

4. Quantificadors

4.1. Numerals

- Numerals cardinals del 0 al 100 en cas nomi-
natiu
- Numerals ordinals de l’1 al 30 en cas 
nominatiu i prepositiu
- Sumes i restes
- Graus amb +SN en Gen.  (плюс) i – (минус)

- Numerals cardinals del 0 al 1.000 en cas no-
minatiu
- Numerals ordinals de l’1 al 30 en tots els 
casos tractats 
- Sumes i restes
- Graus amb +SN en Gen.  (плюс) i – (минус)
- Preus

4.2. Flexió  dels numeral cardinal 1 i ús de двa/две

- Flexió  del numeral cardinal 1 en nominatiu i 
ús de двa/две en nominatiu i acusatiu plural i

4.3. Adverbis

- Adverbis de quantitat: очень, немного, чуть- - Adverbis de quantitat: очень, немного, чуть-
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чуть, мало, почти чуть, мало, почти

4.4. Altres

- Pronom interrogatiu Сколько? - Pronom interrogatiu Сколько?
- Flexió dels sustantiu en funció del numeral 
cardinal

5. La qualitat

5.1. Adjectius

- Posició
- Gènere: masculí, femení i neutre; flexió regu-
lar; forma plena
- Nombre: formació del plural; forma plena
- Cas: declinació dura, blana i mixta en tots els 
casos en singular; el nominatiu en plural i 
l’acusatiu en plural només per a objectes 
inanimats.
- Modificació del nucli mitjançant el sintagma 
adverbial: очень
- Concordança amb el substantiu
- Funcions sintàctiques: atribut i predicat 

- Posició
- Gènere: masculí, femení i neutre; flexió regu-
lar; forma plena
- Nombre: formació del plural; forma plena
- Cas: declinació dura, blana i mixta en tots els 
casos en singular; el nominatiu plural i 
l’acusatiu plural només per a objectes 
inanimats (en aquest nivell no cal que l’alumne 
sigui capaç d’emprar-los de manera activa. Els 
plurals, excepte en el cas nominatiu i acusatiu 
inanimat, s’han de valorar únicament a efectes 
de comprensió i identificació)
- Adjectius breus d’ús freqüent
- Modificació del nucli mitjançant el sintagma 
adverbial: очень
- Concordança amb el substantiu
- Funcions sintàctiques: atribut i predicat 

5.2. Comparatius

- Comparatius freqüents лучше, хуже - Regles de formació dels comparatius i les 
seves excepcions
- Altres comparatius irregulars més freqüents
- Refrans populars amb comparatius

5.3. Altres

- Pronom interrogatiu Какой? Какая? Какое? 
Какие?

- Pronom interrogatiu Какой? Какая? Какое? 
Какие? en tots els casos (nominatiu,  genitiu, 
datiu,  acusatiu, instrumental i prepositiu) 
singular i plural. 

6. Relacions espacials

6.1. Verbs indicadors de la posició i ubicació dels objectes i persones

- Verbs-indicadors de la posición del objecte o 
la persona al espai cтоять, лежать, висеть, 
сидеть (en present, passat i futur)

- Verbs-indicadors de la posición del objecte o 
la persona al espai cтоять, лежать, висеть, 
сидеть (en present, passat i futur)
- Verbs que indiquen el moviment que es dóna 
a l'objecte amb la finalitat de que ocupi la 
posició corresponent (по)ставить, (по)ложить, 
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(по)весить  (en present, passat, futur i 
imperatius)

6.2. Verbs de moviment

- Verbs de moviment unidireccionals i multidi-
reccionals идти, ходить, ехать, ездить, лететь,
летать (en present, passat i futur) amb prefixos 
по-, при-, у-, вы-, в(о)-, пере-, про- i altres.

- Verbs de moviment unidireccionals i multidi-
reccionals идти, ходить, ехать, ездить, 
лететь, летать (en present, passat i futur) amb 
prefixos по-, при-, у-, вы-, в(о)-, пере-, про- i 
altres.

6.3. Adverbis de lloc

здесь, там, тут; вот тут i вон там (где?) здесь, там, тут, справа, слева, рядом, 
(куда?) сюда, туда

6.4. Preposicions de lloc i moviment

на, в, о, из, с, до, по, к, у, через i altres на, в, о, из, с, до, по, к, у, через, за, перед, 
под, над, между i altres

6.5. Locucions preposicionals comuns

- далеко от / недалеко от / около / напротив / 
справа от / слева от +SN en Gen.  Gen. i altres

- далеко от /недалеко от / около / напротив / 
справа от / слева от +SN en Gen.  Gen. i altres

6.6. Altres

Pronoms interrogatius: Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огоде? Куда?Откуда? Pronoms interrogatius: Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огоде? Куда? Откуда?

7. Relacions temporals

7.1. Ubicació temporal absoluta.

Hores, parts del dia, dies de la setmana, mesos,
estacions 

Hores, parts del dia, dies de la setmana, 
mesos, estacions, dates, anys i segles 

7.2. Preposicions de temps

Preposicions: в, через, назад Preposició в, через, назад, до i altres

7.3. Ubicació temporal relativa.

Adverbis de temps: сейчас, сегодня, завтра, 
вчера, давно, недавно, утром, днём,  
вечером, ночью, etc. i expressions temporals

Adverbis de temps: сейчас, сегодня, завтра, 
вчера, давно, недавно, утром, днём,  
вечером, ночью, etc. i expressions temporals в
начале, в середине, в конце

7.4. Ubicació temporal: durada.

- Adverbis de temps: долго i сколько времени?
- SN amb expressions temporals: два дня, три 
часа, пять минут i altres.

- Pronom determinatiu весь en els casos 
nominatiu i acusatiu
- Adverbis de temps: долго i сколько времени
- SN amb expressions temporals: два дня, три 
часа, пять минут i altres.
- Pronom determinatiu весь en els casos 
nominatiu i acusatiu

7.5. Freqüència.
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- Adverbis i expressions de freqüència: всегда, 
никогда, часто, иногда, редко, обычно, 
каждый день i altres.

- Adverbis i expressions de freqüència més 
freqüents.
- Pronom determinatiu каждый en tots els 
casos

7.6. Relacions temporals (simultaneïtat, seqüència, anterioritat, posterioritat)

- Adverbis de:
- simultaneïtat: когда 
- seqüència: сначала, потом
- anterioritat: раньше, недавно, давно
- posterioritat: потом

- Adverbis de:
- simultaneïtat: когда 
- seqüència: сначала, потом, наконец
- anterioritat: : раньше, недавно, давно 
- posterioritat: потом
- Preposicions: во время, после  +SN en Gen.  Gen.
- Conjuncion: когда

7.7. Altres

- Pronoms i adverbis interrogatius: Когда? Во 
сколько? Сколько времени? Который час?

- Pronoms i adverbis interrogatius: Когда? Во 
сколько? Сколько времени? Который час?

Temps verbals: expressió del present

- Expressió del present amb adverbis i expres-
sions temporals
- La primera i la segona conjugacions
- Conjugació dels verbs regulars més freqüents.
- Conjugació dels verbs irregulars més fre-
qüents.
- Conjugació dels verbs reflexius amb -ся més 
freqüents.

- Expressió del present amb adverbis i expres-
sions temporals
- La primera i la segona conjugacions
- Conjugació dels verbs regulars més fre-
qüents.
- Conjugació dels verbs irregulars més fre-
qüents.
- Conjugació dels verbs reflexius amb -ся més 
freqüents.

8. Els temps verbals

8.1. Temps verbals: expressió del passat

- Expressió del passat habitual i duratiu
- Expressió del passat puntual 

- Expressió del passat habitual i duratiu
- Expressió del passat puntual 

8.2. Temps verbals: expressió del futur

- Expressió del futur habitual i duratiu - Expressió del futur habitual i duratiu

9. L’aspecte verbal

9.1. Aspecte imperfectiu 

- Imperfectiu: progressiu, continu i habitual dels 
verbs més freqüents.
- L’aspecte imperfectiu en el passat
- El futur compost de l’aspecte imperfectiu

- Imperfectiu: progressiu, continu i habitual dels
verbs més freqüents.
- L’aspecte imperfectiu en el passat
- El futur compost de l’aspecte imperfectiu

9.2. Aspecte perfectiu

- Perfectiu: puntual, resultatiu dels verbs més 
freqüents. Acció finalitzada
- L’aspecte perfectiu en el passat i la seva opo-

- Perfectiu: puntual, resultatiu dels verbs més 
freqüents. Acció finalitzada
- L’aspecte perfectiu en el passat i la seva opo-
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sició a l’imperfectiu sició a l’imperfectiu
- El futur simple de l’aspecte perfectiu  i la seva
oposició a l’imperfectiu

10. La modalitat

10.1. Capacitat

verbs мочь/уметь +SN en Gen.  Inf. verbs мочь/уметь +SN en Gen.  Inf.

10.2. Necessitat / desig

Adverbis predicatius надо / нужно +SN en Gen.  Inf. Adverbis predicatius надо/нужно +SN en Gen.  Inf., adjec-
tiu breu нужен / нужна / нужно / нужны+SN en Gen. SN

10.3. Possibilitat

Adverbis predicatius можно / нельзя +SN en Gen.  Inf.; verb
может / могут быть  +SN en Gen.  SN

Adverbis predicatius можно / нельзя +SN en Gen.  Inf.; 
verb может / могут быть  +SN en Gen.  SN

10.4. Probabilitat

Adverbi modal: наверное Adverbi modal: наверное

10.5. Volició

Verb хотеть +SN en Gen.  SN Verb хотеть +SN en Gen.  SN

10.6. Permís

verb мочь +SN en Gen.  Inf. verb мочь +SN en Gen.  Inf.

10.7. Obligació

Adjectiu breu должен, должна, должны, 
должно +SN en Gen.  Inf.

Adjectiu breu должен, должна, должны, 
должно +SN en Gen.  Inf.

10.8. Intenció

Verb хотеть +SN en Gen.  Inf. Verb хотеть +SN en Gen.  Inf.

10.9. Prohibició

Adverbi predicatiu нельзя +SN en Gen.  Inf.

10.10. Preferència

Verb нравиться/больше любить +SN en Gen.  Inf. Verb нравиться/больше любить +SN en Gen.  Inf.

11. El mode

11.1. Adverbis i locucions adverbials

- De manera: хорошо, плохо, быстро, 
медленно, etc.
- De grau: очень, немного, чуть-чуть

- De manera: хорошо, плохо, быстро, 
медленно, etc.
- De grau: очень, немного, чуть-чуть, мало, 
почти

11.2. Altres

Pronom interrogatiu: Как? Pronom interrogatiu: Как?

12. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions

Estructura dels predicats verbals

- Funció sintàctica del sintagma verbal - Funció sintàctica del sintagma verbal
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- Verb, Subjecte, OD, Atribut i CC
- Fenòmens de concordança

- Verb, Subjecte, OD, Atribut i CC
- Fenòmens de concordança

Estructura dels predicats no verbals

- Fenòmens de concordança: adjectius breus 
d’ús freqüent

- Fenòmens de concordança: adjectius breus 
d’ús freqüent

13. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació

13.1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa)

- Tipus d’oració, elements constituents i la seva 
posició
- Oració declarativa amb verb en forma 
afirmativa
- Oració negativa:  
- La utilització de la partícula не amb la paraula 
нет i adverbis i pronoms negatius: никогда, 
нигде, никто i altres.
- Posició de la negació

- Tipus d’oració, elements constituents i la seva
posició
- Oració declarativa amb verb en forma 
afirmativa
- Oració negativa:  
- La utilització de la partícula не amb la paraula
нет i adverbis i pronoms negatius: никогда, 
нигде, никто i altres.
- Posició de la negació
- Estil directe i indirecte. 
- Estil indirecte:
  - transmetre una informació
  - transmetre una pregunta amb paraula inter-
rogativa
  - transmetre mandat, consell, prec amb чтобы

13.2. L’oració interrogativa

Oració interrogativa
- Total
- Parcial amb element interrogatiu i el·líptic

Oració interrogativa
- Total
- Parcial amb element interrogatiu i el·líptic

13.3. L’oració exclamativa

- Oracions declaratives amb Как …! Какой …! 
Какая…! Какое…! Какие…! 

- Oracions declaratives amb Как …! Какой …! 
Какая…! Какое…! Какие…! 

13.4 L’oració exhortativa

L’oració exhortativa amb Давай...!

14. Relacions lògiques

14.1. Conjunció:

coordinació copulativa amb и coordinació amb и

14.2. Disjunció:

coordinació disjuntiva amb или coordinació disjuntiva amb или

14.3. Contrast:

coordinació adversativa amb а, но coordinació adversativa amb а, но

14.4. Causa

subordinació causal amb потому что i pronom
interrogatiu: Почему?

subordinació causal amb потому что i 
pronom interrogatiu: Почему?
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14.5. Condició:

Subordinació condicional amb если Subordinació condicional amb если i если бы

14.6. Conseqüència:

subordinació consecutiva amb поэтому subordinació consecutiva amb поэтому

14.7. Altres

Puntuació en les oracions compostes: utilització
de coma abans de les conjuncions

Puntuació en les oracions compostes: 
utilització de coma abans de les conjuncions

2.VI. Avaluació

En el primer curs hi ha avaluació continua. En el segon curs l'avaluació hi haurà un examen final
però es faran una sèrie de proves durant el curs per a què els alumnes puguin conèixer el seu
desenvolupament.

L'avaluació continua inclou proves trimestrals. Es podrà fer una avaluació inicial en la segona part
del primer curs.

No hem d’oblidar que, donades les característiques d’aquest idioma, la prova corresponent a la
primera avaluació, tindrà un pes específic i una valoració especial ja que els alumnes, al llarg dels
primers mesos, es dediquen a aprendre un sistema d’escriptura totalment desconegut per a ells.
Així  mateix,  el  paper  de  la  lectura  esdevé  força  important  en  aquest  estadi  inicial  de
l’aprenentatge de l’idioma.

En el  segon curs les proves trimestrals  s'entendran com a orientatives perquè l’alumne sigui
conscient del seu procés d’aprenentatge i del grau d’adquisició assolit fins al moment. La prova
final  del  mes de juny  esdevindrà  prova de certificació  del  nivell  Bàsic.  Donat  el  cas  de què
l'alumne en el mes de juny tingui una qualificació de No Apte en alguna o totes les competències
haurà de presentar-se a la prova per aprovar la competència o les competències pendents. 

Per obtenir la qualificació d’Apte, l’alumne ha d’haver aprovat tots els apartats de l’examen amb
un  60% en  les  convocatòries  de  juny  i/o  setembre.  La  novetat  d’enguany  és  que  l’examen
consistirà en cinc apartats cadascun dels quals tindrà un valor del 20% del resultat final. Aquests
apartats avaluaran les quatre destreses (expressió oral,  comprensió lectora, expressió escrita,
comprensió  auditiva  i  mediació).  Tot  i  que  no  hi  haurà  una  prova  específica  per  validar  els
coneixements gramaticals de l’alumne, aquests apareixeran dins les proves esmentades i, potser,
la competència de la mediació no es farà en un apartat concret si no que es valorarà en totes les
altres competències.

1. Tipus i nombre de proves

El Certificat de nivell Bàsic valorara cadascuna de les destreses mitjançant les proves de:

Comprensió lectora
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Comprensió auditiva
Expressió escrita
Expressió oral
Mediació

D’aquesta manera la competència gramatical s’avaluarà lligada a les cinc destreses esmentades i
no necessàriament com una prova aïllada, mitjançant tipus de tasques com les que es proposen
més endavant per a cada una de les destreses lingüístiques.

Els participants podran accedir a totes i cadascuna de les proves sense que la superació de
qualsevol d’elles sigui requisit indispensable per poder realitzar-ne les restants. La independència
d’aquestes proves permet un sistema de certificació per destreses i competències parcials.

1.1. Comprensió lectora.

Aquesta  prova  pot  constar  d'una  a  tres  tasques  a  partir  de  la  lectura  d’una  sèrie  de  textos
autèntics  (o  de característiques  similars),  adequats  a  les  especificacions  del  nivell.  Aquestes
tasques hauran de ser de tipologia variada, com ara:

CL.a. Exercicis d'elecció múltiple (opcions lèxiques o frases).
CL.b. Preguntes obertes de resposta breu.
CL.c. Exercicis de Vertader/Fals/No consta.
CL.d. Exercicis d’aparellar títols o fragments de text.
CL.e. Transferència d’informació a una graella, taula o qüestionari.
CL.f. Ordenació de paràgrafs.
CL.g. Text mutilat amb banc d’opcions entre d’altres.

CL.g.1. Omplir els buits amb l'opció adequada
CL.g.2. Omplir els buits amb resposta oberta

1.2. Comprensió auditiva.

Generalment aquesta prova constarà de dues tasques, com a mínim, a partir de l’audició d’una
sèrie de textos orals autèntics (o similars) en suport àudio o vídeo, procedents de fonts diverses
(televisió, ràdio, missatges telefònics, etc.) i adequats a les especificacions del nivell. S’escoltaran
un mínim de dues vegades. Aquestes tasques hauran de ser de tipologia diversa, com ara:

CA.a. Exercicis d’elecció múltiple.
CA.b. Preguntes obertes de resposta breu.
CA.c. Exercicis de Vertader/Fals.
CA.d. Transferència d’informació extreta del text a un quadre, taula o qüestionari.
CA.e. Exercicis d’emplenar buits.
CA.f. Prendre notes.
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1.3. Expressió oral

Aquesta competència s'avaluarà tenint en compte una sèrie de factors entre els quals hi estan:

L'adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació.
L’extensió de les intervencions. La rellevància del contingut.
La cohesió i coherència. L’organització de la informació i de les idees. L'ús de connectors i

d’altres mecanismes d’interconnexió. Els patrons d’entonació.
La fluïdesa. Capacitat d’actuar en les interaccions amb naturalitat i amb un ritme bastant

regular com per a no interrompre la comunicació.
La riquesa, varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic.
La correcció. L’ús correcte gramatical, sintàctic, lèxic i fonètic.

Aquesta prova haurà de constar d’un mínim de dues tasques segons aquestes indicacions:

- Secció unidireccional: tractar algun tema a partir d’un estímul que pot ser gràfic, de lectura
breu o de suport verbal.

- Secció interactiva (entre candidats o amb el tribunal): entrevista; resolució d’una tasca comuna;
senzill intercanvi d’opinions o una conversa breu.

En el segon curs la prova pot variar una mica i tenir els següent format:

A. Part sense preparació sobre temàtica quotidiana. L'alumne haurà de formular i 
comprendre preguntes contestant de forma apropiada. 5 o 6 preguntes en 3 o 4 
minuts.

B. Part amb preparació (uns 5 -8 minuts): Full amb enunciats senzills sobre qüestions 
concretes i de la vida quotidiana relacionades amb temes generals inclosos en el 
currículum.

Les proves poden incloure suports gràfics amb preguntes.

1.4. Expressió escrita

La prova pot constar d’un mínim de dues tasques que incloguin una redacció guiada de textos
simples i breus de diferent format i contingut. La longitud del text dependrà de la seva tipologia.

Les tasques d’aquest competència en l'examen del nivell es corregiran per tots els membres del
tribunal segons els criteris establerts al  departament.  Els elements que es tindran en compte
seran:

L'’ajustament al format requerit. L'adequació al registre en funció del destinatari, propòsit i 
situació.
La rellevància del contingut i el compliment de la tasca.
La cohesió i coherència. L’organització de la informació i de les idees. L’ús de connectors 
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discursius, mecanismes d’interconnexió i signes de puntuació.
La riquesa, varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic.
L’ús correcte gramatical, sintàctic i lèxic.

Entre els possibles tipus de tasques podem trobar els següents:

-  Escriure un comunicat breu amb una extensió d'unes 60 o 80 paraules. Un missatge concret i
específic: nota, correu electrònic, postal, invitació.

- Escriure un text narratiu descriptiu senzill (90 min. aproxim.) triat entre dues propostes.

L'escrit ha de mostrar la capacitat de comunicació a través de la narració de fets o descripció de
llocs i persones. L'extensió pot variar entre les 100 o 120 paraules.

1.5. Mediació

Pendent de definició. En qualsevol cas es donarà tota la informació adient abans de les
proves amb un temps prudencial.

2. 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.  Altres detalls  mes específics podran ser establerts per la  Comissió de
Proves Unificades.

3. Criteris de qualificació

Per  a totes les tasques contingudes en les proves 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 examinadors.

Els descriptors en aquestes graelles tenen un contingut positiu i  seran precisos, clars, breus i
independents.

Els  candidats  a  aquestes  proves  hauran  d’obtenir  un  60%  per  a  cadascuna  de  les  parts
(destreses) per tal de poder ser qualificats positivament.

A més a més,seguint els criteris de la comissió que certifica les proves unificades de les escoles
d'idiomes de les Illes Balears cal dir que la prova serà corregida per dos correctors. Això vol dir
que 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.
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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.

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. 

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.

06. Bibliografia
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