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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 
intermedi, 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:

B1 - INTERMEDI – 1.
M. Onagassian i altres. Русский язык. Ruso para hispanohablantes – 3. Ed. Herder, 
Barcelona, 2007.

B1 - INTERMEDI – 2.
M. Onagassian i altres. Русский язык. Ruso para hispanohablantes – 3. Ed. Herder, 
Barcelona, 2007.
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02. Nivell Intermedi

El nivell Intermedi 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 B1 d’aquest marc estableix que en aquesta etapa en el procés 
d'aprenentatge un aprenent pot «comprendre les idees principals d'una informació clara sobre 
temes relatius a la feina, l'escola, a l'oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions 
lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte 
d'aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o 
d'interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar 
raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu».

Aquest nivell té com finalitat principal capacitar l’alumne per utilitzar l'idioma amb una certa 
seguretat de forma receptiva i productiva, tant en forma parlada com escrita així com per a 
mitjançar entre parlants de diferents llengües amb una certa fluïdesa, naturalitat i flexibilitat. Es 
farà servir un ventall ampli de situacions quotidianes, com ara els que requereixin comprendre i 
produir textos d’una certa extensió i varietat sobre aspectes generals o d’altres més específics 
derivats de temes d’interès personal i professional.

L’alumnat es veurà progressivament exposat a diversos accents, registres i estils que siguin 
fàcilment intel·ligibles i produïts en llengua estàndard. El llenguatge haurà de contenir estructures 
variades, a més d’un un ampli repertori lèxic d’ús comú que pot incloure algunes expressions 
idiomàtiques d’ús molt freqüent.

En aquest nivell l’alumne haurà de desenvolupar l’aprenentatge autònom per poder assolir tots els
continguts.

Molts de textos coincidiran amb els del Nivell Bàsic, emperò s’haurà d’utilitzar un ventall més 
ampli de situacions i introduir noves estructures.

02.I. Objectius generals.

En acabar els dos cursos que integren el nivell intermedi, l’alumnat haurà de ser capaç de:

- Comprendre la informació general, les idees principals i els detalls més rellevants en textos orals
estructurats amb claredat, produïts en llengua estàndard i articulats a velocitat pausada emperò 
natural.

- Expressar-se i interactuar en textos 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 les pauses per 
planejar el discurs o corregir errades, i encara sigui necessària la cooperació per part dels 
interlocutors.
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- Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees principals i els detalls més 
rellevants que es troben en textos escrits clars i ben organitzats, produïts en llengua estàndard i 
sobre temes generals, temes  actuals o d’altres menys rutinaris.

- Escriure textos senzills i cohesionats sobre temes generals i quotidians, o d’altres menys 
rutinaris d’interès personal en els quals es demana o transmet informació; es narren històries; es 
descriuen experiències, esdeveniments (reals o imaginats), sentiments, reaccions, desitjos i 
aspiracions; es justifiquen opinions i s’exposen plans, arguments i intencions.

- Utilitzar de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements morfosintàctics, lèxics i fonètics, i 
entendre la seva importància per tal de fer efectiu el procés de comunicació.

- Consolidar gradualment l’actitud oberta i positiva que s’ha de mantenir davant una realitat 
plurilingüe i pluricultural que fomenti la tolerància i el respecte mutu i que faciliti la mobilitat i la 
cooperació internacionals.

- Ampliar els coneixements i analitzat les característiques i singularitats pròpies de la societat i la 
cultura de la llengua russa amb la finalitat de continuar desenvolupant la competència 
comunicativa i la consciència intercultural.

- Desenvolupar les estratègies de treball personal i desenvolupar l’aprenentatge autònom, 
utilitzant tots els recursos a l’abast que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida. Mostrar habilitat
per analitzar les pròpies necessitats comunicatives i controlar el propi procés d’aprenentatge de la 
llengua per tal de millorar les tasques plantejades i assolir els objectius establerts.

- Augmentar el repertori lèxic per expressar-se sobre temes relatius a la vida quotidiana, com ara 
la família, el temps lliure, els sentiments i d’altres temes inclosos en el present nivell, encara que 
pugui ser necessària l’ajuda de pauses, reformulacions i repeticions.

Al finalitzar aquest nivell encara que es produiran errors morfosintàctics, així com la utilització de 
pauses, reformulacions i repeticions, sobretot quan es parla de forma poc controlada, això no vol 
dir que les faltes que impedeixin la comprensió en temes de caràcter general. La pronunciació 
haurà de ser clarament intel·ligible malgrat els errors d’accentuació i entonació.

02.II. Objectius específics.

Els continguts per al nivell Intermedi es refereixen principalment a dos trets fonamentals:

A. La capacitat de l’aprenent per mantenir la interacció i poder comunicar el que vol en una 
varietat de contextos.

B. La capacitat de enfrontar-se de manera flexible a les situacions de la vida diària.

A l’acabament del nivell Intermedi l’alumnat haurà adquirit un nivell de competència B1 en 
referència als nivells establerts pel Marc Comú Europeu per a l’aprenentatge de les llengües.
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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.

- 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.
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- Ciència i tecnologia. Avanços científics, mitjans tecnològics.

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

a. Antònims, sinònims i mots polisèmics elementals.
b. Mots transparents, calcs i “falsos amics”.
c. Paraules compostes i paraules derivades del lèxic bàsic.
d. Prefixos i sufixos bàsics en la formació de paraules de caràcter lèxic
e. Abreviacions: sigles, símbols i abreviatures més freqüents.
f. Préstecs, i mots forans.
g. Frases fetes. Es poden incloure alguns proverbis molt comuns.
h. Neologismes, substantius referents a noms comercials o propis.

02.IV. Continguts fonètics, fonològics i ortogràfics

IV.01. L’alfabet ciríl·lic. Els fonemes i les lletres
IV.01.1. Una lletra representa un fonema: пил - И = [ i ]
IV.01.2. Una lletra representa dos o més fonemes: Оно - О = [ a ] i [ o ] ([ anó ])
IV.01.3. Un fonema es representa per dos o més lletres: [ io ] = Ё i ЙО

IV.02. El sistema vocàlic i la seva transcripció.
IV.02.1. Les vocals fortes: А, Э, И, О, У.

IV.02.1.1. La vocal O àtona i la seva escriptura.
IV.02.1.2. La vocal Э després de consonant.
IV.02.1.3. La vocal  И després de Ж, Ш, Ц.

IV.02.2. Les vocals febles (ioditzades): Я [ ja ], Е [ je ], Ё [ jo ], Ю [ ju ] i И. 
IV.02.2.1. Les vocals febles després de consonant (palatalització).
IV.02.2.2. Les vocals  Е i  Я en la síl·laba àtona.
IV.02.2.3. La vocal  Е després de Ж, Ш, Ц en la síl·laba àtona.
IV.02.2.4. Pronunciació de la lletra E en les paraules estrangeres.

IV.02.3. La vocal «Ы» [ ᵼ ].Característiques i ús. » [ ᵼ ].Característiques i ús. 
IV.02.3.1. La vocal «Ы» [ ᵼ ].Característiques i ús. » després de consonant. Contrast  Ы» [ ᵼ ].Característiques i ús. -И

IV.02.4. La semi consonant Й. Característiques i ús. Contrast  Й-И. Diftongs.
IV.02.5 Embarbussaments amb vocals

IV.03 El sistema consonàntic.
IV.03.1. Distinció de les fonemes  labials  Б [ b] i В [ v ]
IV.03.2. Distinció de les fonemes  С [ c] i З [ z ]
IV.03.3. Les consonants fortes i febles (palatalitzades). Consonants sibilants.   

IV.03.3.1. Les consonants sempre fortes Ж, Ш, Ц. Característiques i ús.
IV.03.3.2. Les consonats sempre febles Ч, Щ. Característiques i ús.
IV.03.3.3. Distinció de les fonemes   З[ z] i Ж [ʒ],  С[ s ] i Ш[∫ ]
IV.03.3.4. Distinció de les fonemes  Ж [ʒ],  Ш[∫ ] i Щ [∫: ]
IV.03.3.5. 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.03.3.6. Les consonants geminades: ванна, алло, класс, тонна
IV.03.4. Embarbussaments amb consonants sibilants.
IV.03.5. Embarbussaments amb grups de consonants.

IV.04 El signe fort Ъ i la seva funció

IV.05 El signe tou Ь i les seves funcions
IV.05.1. Palatalització de les consonants.
IV.05.2. Contrast entre les consonants fortes i febles (palatalitzades).

IV.06 L'accent i síl·labes. Reducció de les vocals
IV.06.1. L'accent i síl·labes. Síl·laba tònica i àtona. 
IV.06.2.Pronunciació de paraules monosíl·labes.
IV.06.3. Reducció de les vocals
IV.06.4. L'accent mòbil: гóрод – городá
IV.06.5. Canvis de significat a causa de l’accent: дóма – домá, стóит-стоит 
IV.06.6. L'accent en els adjectius 
IV.06.7. L'accent en els sustantius de gènere femení amb l'accent en la terminació
IV.06.8. L'accent en els sustantius de gènere neutre
IV.06.9. L'accent en les paraules amb els sufixos: тель, альн, ость, aни(ени), тор

IV.07 Les alternances vocàliques.
IV.07.1. La vocal mòbil: должен – должна, сон-сны, ложка-ложек
IV.07.2. En la rel de la paraula

IV.08 Les alternances consonàntiques. Breu descripció.
IV.08.1. En la flexió verbal: писать — пишу / любить — люблю.
IV.08.2. En la flexió nominal, en casos aïllats: друг-друзья
IV.08.3. En la formació del comparatiu d’adjectius i adverbis: дорогой-дороже, часто-

чаще

IV.09 Pronunciació de combinacions de les consonants
IV.09.1. La combinació «ЧН»— «ЧТ»: конечно — что»— «ЧТ»: конечно — что»: конечно — что
IV.09.2. La lletra «Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — ого»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — ого
IV.09.3. La combinació «Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огоК»— «ГЧ»: лёгкий, легче»— «Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огоЧ»: лёгкий, легче
IV.09.4. Les combinacions«CЧ» i «ЖЧ»: счастливый, мужчина
IV.09.5. Les combinacions «Т»: конечно — чтоСЯ», «Т»: конечно — чтоЬСЯ», «ДЦ»: учится, учиться, двенадцать

IV.10 Entonació i construccions d'entonació
IV.10.1. Сonstrucció d'entonació 1 (CE-1)
IV.10.2. Сonstrucció d'entonació 2 (CE-2)
IV.10.3. Сonstrucció d'entonació 3 (CE-3)
IV.10.3.1. Сonstrucció d'entonació 3 (CE-3) en les oracions amb ЛИ
IV.10.4. Сonstrucció d'entonació 4 (CE-4)
IV.10.5. Сonstrucció d'entonació 5 (CE-5)
IV.10.6. Сonstrucció d'entonació 6 (CE-6)
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IV.10.7. Сonstrucció d'entonació 7 (CE-7)

IV.11 Relació entre la pronunciació i l'ortografia

02.V. Continguts morfosintàctics.

V.01. L'oració simple.
V 01.1. Tipus d’oració, elements constituents i la seva posició. Repàs del nivell bàsic.
V 01.2. Oració declarativa amb verb en forma afirmativa. Ús de l’aspecte verbal
V 01.3. Oració negativa: ús de l'imperfectiu en oracions negatives
V 01.4. Oració interrogativa: ús de l'imperfectiu en oracions interrogatives
V 01.5. Oració imperativa afirmativa i negativa segons l'aspecte verbal utilitzat

V 02. L’oració composta.
V 02.1. Coordinació:  и ... и, ни ... ни, да
V 02.2. Disjunció: или... или, то... то, либо... либо, ли... ли
V 02.3. Oposició i contrast: а, но, однако, зато, да...
V 02.4. Concessió: хотя, несмотря на то что, даже (если)
V 02.5. Comparatives: сколько... столько, одно и тоже, так... как, как будто
V 02.6. Condició: если, лишь, partícula бы
V 02.7. Causa: потому что, так как, поскольку
V 02.8. Finalitat: чтобы, для того, чтобы, зачем?
V 02.9. Relacions temporals

V 02.9.a. Anterioritat: раньше, до того как, до сих пор
V 02.9.b. Posterioritat: потом, затем, с тех пор, как только
V 02.9.c. Simultaneïtat: когда, пока, между тем как

V.03. Sintagma nominal.
V.03.1. Nucli: el substantiu

V.03.1.1. Classes: comú i propi
V.03.1.2. Gènere. Flexió regular i excepcions més comunes

V.03.2. Pronoms
V.03.2.1. Personals en tots els casos.
V.03.2.2. Demostratius: это, то.
V.03.2.3. Possessius en tots els casos
V.03.2.4. El pronom свой
V.03.2.5. Interrogatius / exclamatius
V.03.2.6. Relatiu: который

V.03.3. Els determinants
V.03.3.1. Els demostratius: gènere, número i cas
V.03.3.2. Els possessius: gènere, número i cas
V.03.3.3.c. Els quantificadors

V.03.3.3.c.1. Numerals cardinals. Nominatiu i acusatiu
V.03.3.3.c.2. Numerals ordinals: declinació

V.03.4. Aposició
V.03.5. Modificació del nucli
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V.03.5.1. Modificació del nucli mitjançant el sintagma adjectiu.
V.03.5.2. Modificació del nucli mitjançant el sint. preposicional.

V.03.6. Posició dels elements del sintagma. Ús de la coma

V.4. El sintagma adjectiu.
V.04.1. Nucli: Adjectiu.
V.04.2. Gènere: masculí, femení i neutre; forma plena i breu
V.04.3. Número: formació del plural; forma plena i breu
V.04.4. Declinació dura, blanda i mixta en tots els casos.
V.04.5. Modificació del nucli mitjançant el sintagma adverbial: очень, слишком, довольно,

достаточно
V.04.6. Grau positiu, comparatiu i superlatiu del adjectiu i del adverbi
V.04.7. Fenòmens de concordança
V.04.8. Funcions sintàctiques: Atribut en instrumental i subjecte

V.05. El sintagma verbal
V.05.1. La forma impersonal: l'infnitiu
V.05.2. Primera i la segona conjugacions

V.05.2.1. Classes i grups principals.
V.05.3. Temps

V.05.3.1. Expressió del present
V.05.3.2. Expressió del passat habitual i duratiu
V.05.3.3. Expressió del futur habitual i duratiu

V.05.4. Aspecte
V.05.4.1. Imperfectiu: incoatiu начинать i terminatiu кончать + Inf./SN
V.05.4.2. Perfectiu: resultatiu начать+Inf./SN o final прочитать,написать

V.05.5. Modalitat
V.05.5.1. Factualitat: verbs factuals i temps verbals.
V.05.5.2. Necessitat/desig: надо/нужно/необходимо + Inf.
V.05.5.3. Obligació: должен, должна, должны, должно + Inf.
V.05.5.4. Capacitat: мочь/уметь + Inf.
V.05.5.5. Permís: можно/мочь + Inf.; позволить + Inf.
V.05.5.6. Possibilitat: можно+Inf.;возможен+SN;может/могут быть+SN
V.05.5.7. Prohibició: нельзя; imperatiu negatiu
V.05.5.8. Intenció: хотеть + Inf., хотеться, собираться, желать
V.05.5.9. Preferència: больше любить / нравиться

V.05.6. Veu activa
V.05.7. Veu passiva
V.05.8. Modificació del nucli mitjançant la negació
V.05.9. Posició dels elements del sintagma: (Neg.+)(Neg.+)V: (я ничего не знаю)
V.05.10. Funció sintàctica del sintagma verbal: V, Subj., OD,trib. y CC
V.05.11. El gerundi.
V.05.12. El participi

V. 06. El sintagma adverbial
V. 06.1. Nucli: adverbi. Classes
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V.06.1.1. Temps: сегодня, завтра, вчера
V.06.1.2. Lloc: здесь, тут, там
V.06.1.3. Freqüència: всегда,иногда,часто,никогда,редко,обычно
V.06.1.4. Interrogatius: когда, как, где, сколько
V.06.1.5. Manera: хорошо, плохо
V.06.1.6. Grau: очень, немного, недолго
V.06.1.7. Quantitat: много. Мало
V.06.1.8. Moviment: туда, сюда, оттуда
V.06.1.9. Causa: потому что
V.061.10. Ordre: сначала, потом

V.06.2. Modificació del nucli
V.06.2.1. Mitjançant el sintagma adjectiu
V.06.2.2. Mitjançant el sintagma adverbial

V.06.3. Posició dels elements del sintagma
V.06.3.1. (SAdv.+) N (+Superb.)

V.06.4. Funcions sintàctiques del sintagma adverbial: CC

V.07. El sintagma preposicional
IV.07.1. Nucli: preposició. Preposicions locatives, temporals, comitatives i possessives

V.07.1.1. En prepositiu: на, в, о/об, при.
V.07.1.2. En acusatiu: на, в, про, по, через, назад, под, над, за, сквозь.
V.07.1.3. En genitiu: из, с, без, для, до, у, вокрýг, óколо, напрóтив, из-за, мимо, г, óколо, напрóтив, из-за, мимо, 

посреди, от, пóсле, вмéсто, крóме, прóтив, ради.
V.07.1.4. En datiu: благодаря, к, по, согласно.
V.07.1.5. En instrumental: перед, за, под, над,  между.
V.07.1.6. Locucions prep.:рядом, во время +Gen., (не) далеко от + Gen.

V.07.2. Funcions sintàctiques: Subj., comitatiu, Atrib., OD, i CC

02.VI. Objectius per destreses

VI.1. Destreses receptives: comprensió lectora i comprensió auditiva

VI.1.1. Comprensió lectora

L'alumne segons el «Marc comú de referència» haurà de ser capaç de comprendre textos que 
utilitzen un llenguatge molt habitual o quotidià o que està relacionat amb la feina» i també «la 
descripció de fets, sentiments i desitjos en cartes personals». En altres paraules, l'alumne pot 
entendre els punts principals, la idea general i els detalls més rellevants, així com les opinions i 
actituds dels autors, en textos escrits clars, ben estructurats i en llengua estàndard sobre temes 
generals o de la seva àrea d’interès. 

Els textos que el candidat haurà de comprendre en aquest nivell poden incloure:

- Manuals, fulletons o fulls d’instruccions senzilles i clarament estructurades sobre el 
funcionament i ús d’aparells o dispositius, o procediments o disposicions a seguir.
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- Textos informatius d’àrees de la vida quotidiana, tals com menús, horaris, anuncis públics o 
publicitaris, prospectes, etc.

- Correspondència personal, comercial o professional amb una exposició clarament estructurada.

- Versions originals senzilles o adaptades d’obres literàries i de ficció, en llengua estàndard i
sobre temes coneguts, que poden contenir referències culturals i alguns usos idiomàtics.

- Notícies, articles no especialitzats i textos de seccions d’interès general a la premsa de caràcter 
no específic.

- Informes, programacions, memòries, plans, etc., relacionats amb l’àmbit laboral, redactats en 
llengua estàndard, clarament estructurats i el contingut dels quals no sigui excessivament tècnic.

VI.1.2. Comprensió auditiva

El candidat haurà de ser capaç de comprendre la idea general, els punts principals i els detalls 
més rellevants, així com les opinions i actituds dels parlants, en textos orals produïts en llengua 
estàndard, a velocitat pausada i amb un mínim d’interferències ambientals, sempre que aquests 
textos versin sobre temes quotidians o d’interès general en els àmbits públic, privat, professional i 
educatiu. Els accents dels parlants han de ser fàcilment comprensibles i l’ús dels registres no ha 
de comportar excessiva dificultat.

Els candidats hauran de ser capaços d’extreure informació general i de vegades específica. En 
certes condicions seran  capaços  de captar els matisos d’aquesta informació, com ara quan no 
existeixin distorsions acústiques, la velocitat sigui normal, la pronunciació clara, o es donin altres 
condicions favorables.

Els textos que el candidat haurà de comprendre en aquest nivell podran ser:

- Instruccions, missatges i anuncis públics o publicitaris enregistrats, els quals poden comptar 
amb el suport ’imatges, sempre que les condicions d’audició siguin bones.

- Converses de caràcter informal sobre temes quotidians i coneguts o inclosos en les àrees 
d’interès dels candidats.

- Extractes de programes de ràdio, televisió o Internet; pel·lícules i enregistraments en àudio o 
vídeo, sempre que els temes siguin familiars o d’interès general, es produeixin en llengua 
estàndard i a ritme pausat i clar.

- Monòlegs o xerrades sobre temes no especialitzats o d’interès personal o professional per al 
candidat, sempre que es produeixin en llengua estàndard i a velocitat pausada.

VI.2 Destreses productives: expressió oral i expressió escrita.

VI.2.1. Expressió oral
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L'alumne haurà de ser capaç d’expressar-se oralment, tant unidireccional ment com en situacions 
d’interacció, en situacions comunicatives habituals de l’àmbit privat, públic, professional i/o 
acadèmic, tot utilitzant amb correcció suficient i de manera adient els recursos bàsics de cohesió i
coherència del discurs parlat, un vocabulari suficient i adequat, les convencions sociolingüístiques
d’intercanvi verbal i una pronunciació i un ritme que facin suficientment comprensible el seu 
missatge. Els alumnes hauran de ser capaços de:

- Participar en converses de caràcter informal sobre temes generals o quotidians en les quals es 
narren, de forma senzilla i suficientment adequada, experiències, fets, anècdotes, esdeveniments 
(reals o imaginaris), on es descriuen persones, objectes i situacions i s’expressen idees, opinions,
sentiments, desitjos, expectatives i plans.
- Dur a terme de forma raonablement eficaç transaccions comercials habituals (en comerços, 
bancs, hotels, etc.) i gestions o operacions senzilles en organismes privats o públics.

- Prendre part en entrevistes de l’àmbit laboral o acadèmic i participar amb eficàcia suficient en 
reunions, debats i discussions sobre qüestions pràctiques, no especialitzades o de l’àrea d’interès
del candidats.

- Fer anuncis públics, transmetre missatges i instruccions breus suficientment acurades sobre 
assumptes quotidians.

- Fer una exposició breu, preparada amb anterioritat, sobre un tema general o sobre les àrees 
d’interès dels candidats, amb la claredat i coherència suficients perquè pugui ser seguida sense 
dificultat, explicant amb precisió els punts principals.

VI.2.2. Expressió escrita

El candidat haurà de ser capaç de produir textos escrits sobre temes quotidians de caràcter 
general, utilitzant un vocabulari suficient i adequat, els recursos bàsics de cohesió i coherència 
textual, tot respectant les convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals així com les 
estructures d’exposició, descripció, narració i resum. 

L’alumnat també serà capaç d’escriure notes, comunicacions personals, d’omplir els impresos més 
habituals, de descriure tant persones i objectes com llocs i situacions, de relatar fets i esdeveniments
presents, passats i futurs, d’expressar opinions, hipòtesis, actituds i sentiments de manera senzilla 
sobre temes quotidians i d’interès general, organitzant les idees i la informació de manera coherent
i comprensible per a un nadiu de la llengua. Els textos que el candidat haurà de ser capaç de 
produir poden incloure:

- Correspondència personal sobre temes coneguts que descriguin o expressin experiències, 
idees, sentiments, fets i esdeveniments, de forma senzilla i coherent.

- Correspondència formal bàsica, fonamentalment destinada a sol·licitar i/o proporcionar 
informació i documentació en els àmbits públic i professional.
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- Emplenar formularis, impresos i qüestionaris amb informació personal i professional.

- Notes, missatges, anuncis, currículums, informes, memòries i articles breus d’estructura i 
contingut senzills.

- Una àmplia varietat de textos de curta extensió, com ara històries, descripcions o narracions 
amb un propòsit específic.

02.VII. Avaluació.

Per obtenir el certificat de Nivell Intermedi, 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.

VII.1. Proves d’avaluació del nivell Intermedi - 1

S’administraran 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.

VII.2. Proves d’avaluació del nivell Intermedi - 2

En aquest cas, 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 Intermedi. 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.
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El Certificat de Nivell INTERMEDI valorarà cadascuna de les destreses mitjançant les proves de:

Comprensió lectora 
Comprensió auditiva 
Ús de la llengua
Expressió escrita 
Expressió oral 

VII.2.1. Avaluació per destresses.

VII.2.1.A. Comprensió lectora

El candidat haurà de ser capaç de comprendre els punts principals, la idea general i els detalls 
més rellevants, així com les opinions i actituds dels autors, en textos escrits clars, ben 
estructurats i en llengua estàndard que versin sobre temes generals o de la seva àrea d’interès.

Les proves seran iguals o semblants a les següents indicacions:

Tipus de textos (sense excedir les 400 paraules).

- Textos narratius, descriptius, expositius, informatius, etc.
- Les fonts poden incloure: ficció literària, premsa, publicitat, informació oficial, etc.

Format
-  Associació de titulars o frases amb els fragments corresponents.
- Frases d’opció veritable/fals/no consta.
- Varis ítems d’opció múltiple.
- Preguntes de: veritable/fals/ no consta.
- Frases aïllades per situar-les en un text.

VII.2.1.B. Comprensió auditiva

La prova pot tenir entre dues i tres audicions

Tipus de textos
- Extractes autèntics o semblants dels mitjans audiovisuals que plantegin tasques similars 
a las del món real.
- Les fonts poden incloure programes de notícies, successos o articles d’informació, 
converses, presentacions, xerrades, documentals, monòlegs, etc.
- Els registres, accents i temes han de ser variats.

Formats
Els tipus de tasca poden incloure exercicis de múltiple elecció, emplenar espais en 
blanc, prendre notes, exercicis de veritable / fals /no consta, etc.

Учебный год 2018 — 2019 гг.



EOI Palma de Mallorca Departament de RUS Отдел Русского языка Any acadèmic 2018-2019 

VII.2.1.С. Expressió oral

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

Tipus
- 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.

Material
- Material d’estímul que pot incloure imatges, textos curts, o altres suports visuals.
- Pot estar també relacionat amb l’entorn dels candidats, l’experiència de l’alumne, o la 
lectura textos breus que serveixin de plataforma a la interacció.

Format
Primera part: una conversa introductòria de dos o tres minuts sobre l'estat d'ànim, el 
temps o algun dubte.

Segona part: conversa sobre un tema entre el candidat o candidats i els professors 
examinadors sobre:

-  Una part de presa de contacte entre els examinadors i els candidats (no avaluable).
- Descripcions i opinions sobre fotografies o imatges.
- Intercanvi d’opinions sobre un text breu.

- Altres activitats comunicatives.

L’entrevista pot fer-se individualment, en parelles o en grups molt reduïts.

En aquesta competència s'avaluarà
- L'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.
- La cohesió i coherència: l’organització de la informació i de les idees; l’ús de connectors 
discursius, d’altres mecanismes d’interconnexió i dels patrons d’entonació.
- La fluïdesa: la capacitat d’actuar en les interaccions amb un ritme i naturalitat bastant 
regular com per a no interrompre la comunicació.
- Riquesa: la varietat i precisió en el contingut, estructures i lèxic.
- Correcció: gramatical, sintàctica, lèxica i fonètica.

VII.2.1.D. Expressió escrita

La prova pot constar de dues tasques que incloguin redacció guiada de textos simples i 
breus de diferent format i contingut. L’extensió dels textos dependrà de la seva tipologia.

Учебный год 2018 — 2019 гг.



EOI Palma de Mallorca Departament de RUS Отдел Русского языка Any acadèmic 2018-2019 

- Tipus: situacions concretes o preguntes sobre una varietat de temes quotidians.
- Format: escrits que poden incloure una redacció més llarga obligatòria i un altra a triar 
entre dues. El nombre de paraules de les dues redaccions no excedirà les 250. Poden ser:
cartes, descripcions, narracions, o exposició d’opinions. 

En aquesta competència s'avaluarà
- L'adequació: 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 
discursius, mecanismes d’interconnexió i signes de puntuació. 
- Riquesa: la varietat i precisió en el contingut, estructures i lèxic.
- Correcció: gramatical, sintàctica, lèxica i fonètica.

VII.2.1.E. Ús de la llengua.
Tipus: exercicis contextualitzats i amb preguntes dirigides.

Format
a. Exercicis de transformació.
b. Formació, modificació o derivació de paraules 
c. Formació o transformació d’oracions

VII.3. 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 quatre apartats en què consistirà l’examen tindrà un valor del 20% del resultat 
final: 

Comprensió lectora 20 punts (mínim 60 % = 12)
Comprensió auditiva 20 punts (mínim 60 % = 12)
Expressió escrita 20 punts (mínim 60 % = 12)
Ús de la llengua 20 punts (mínim 60 % = 12)
Expressió oral 20 punts (mínim 60 % = 12)

En la prova d'expressió escrita es valorarà:
Adequació (6,25)
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Cohesió i coherència (6,25)
Correcció (6,25)
Riquesa (6,25)

En la prova d'expressió oral es valorarà:
Adequació (5) Cohesió i coherència (5)
Fluïdesa (5) Correcció (5)
Riquesa (5)

El nostre departament vol insistir en les tasques adients per a superar les dificultats més 
persistents en el temps que impedeixen desenvolupar una bona comunicació en rus entre els 
aprenents amb el català o castellà com llengua pròpia a qualsevol nivell d'aprenentatge:

- L’ampliació del lèxic i les estructures morfosintàctiques.

- La producció de textos escrits i orals.

L’ús de noves tecnologies de la informació.
A les classes es farà ús de recursos audiovisuals amb programes com YouTube, Skype, 

vkontakte i altres.

El foment de la lectura adaptada a cada nivell com a font de coneixements culturals, 
lingüístics i sociolingüístics.

Entre els temes a tractar en tots els nivells amb una dificultat gradual podem enunciar aquests:

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.
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изучающих русский язык как второй. Издательство Златоуст, Санкт-Петербург, 2012 г. 

25. Поповская, Л. В. и Лисоченко, О. В. Русский язык для иностранцев. Практикум. 
Издательство Феникс, Ростов-на-Дону, 2013 г. 

26. Прохорова, В. Н»— «ЧТ»: конечно — что. Русский язык как иностранный. Лексика русского языка. Сборник 
упражнений. Издательства ФЛИН»— «ЧТ»: конечно — чтоТ»: конечно — что и Н»— «ЧТ»: конечно — чтоАУК»— «ГЧ»: лёгкий, легчеА, Москва, 2013 г. 

27. Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — оголазунова, О. И. Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огорамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 
СИН»— «ЧТ»: конечно — чтоТ»: конечно — чтоАК»— «ГЧ»: лёгкий, легчеСИС. Часть 2. Издательство Златоуст, Санкт-Петербург, 2011 г. 

28. Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — оголазунова, О. И. Г»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огорамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 
МОРФОЛОГ»entre «Е»e i «О» o dues «О».: его — огоИЯ. Часть 1. Издательство Златоуст, Санкт-Петербург, 2007 г. 

Учебный год 2018 — 2019 гг.



EOI Palma de Mallorca Departament de RUS Отдел Русского языка Any acadèmic 2018-2019 

29. Аникина, М. Н»— «ЧТ»: конечно — что. Синтаксис сложноподчиненного предложения. Издательство Русский 
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