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Nivell bàsic A2

1. Definició del nivell A2

En la nostra escola el nivell A2 de la llengua russa esta dividit en dues parts: nivell A2.1 i A2.2. La present progrmació és comuna a 
ambdues parts en la part de la defiició i avaluació. Els continguts estan dividits en aquestes parts.

Els ensenyaments de nivell bàsic A2 tenen com a referència el nivell inicial del Marc Europeu Comú de Referència. 

Capaciten l'alumnat per fer un ús simple però suficient de l'idioma per intervenir, actuar i mediar de manera senzilla, tant receptivament com 
productivament, oralment i per escrit, comprenent i produint textos breus sobre aspectes elementals i concrets de temes generals i situacions de 
la vida quotidiana referents als àmbits personal i públic. Aquest ús implica la comunicació en llengua estàndard o neutra per cobrir les necessitats
més immediates en situacions de la vida quotidiana. Així mateix, requereix l'adquisició progressiva de lèxic, expressions i estructures d'ús 
freqüent necessaris per a aquesta comunicació.

En aquest nivell s'inclouen ja la majoria de les funcions socials (utilitzar formes de cortesia simples i habituals per saludar i adreçar- se a algú; 
saludar la gent, preguntar com estan i reaccionar adequadament a la resposta; mantenir intercanvis socials molt curts; preguntar i respondre 
preguntes sobre el que es fa a la feina i en el temps lliure; fer invitacions i respondre-hi; discutir què s’ha de fer, on s’ha d’anar i preparar una cita;
fer oferiments i acceptar ofertes; etc.), així com les relatives a transaccions senzilles (per exemple, en botigues o oficines de correus o d'entitats 
bancàries; sobre viatges, transports públics, adreces i subministrament de béns i serveis quotidians).

També s’hi ha de començar a desenvolupar gradualment una certa autonomia en l'aprenentatge.

2. Objectius generals del nivell A2

Adquirir la capacitat de:

- Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de la llengua com a mitjà de comunicació 
d’expressió personal o de mediació, per tal de satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

- Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, per construir els nous aprenentatges.

- Aprofitar totes les ocasions possibles d’exposició i interacció en la nova llengua per posar en pràctica les habilitats adquirides.

- Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin superar les dificultats de comunicació en els contextos més habituals.

 - Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar i continuar l’aprenentatge de l’idioma.

- Adoptar una actitud oberta davant d’elements o situacions diferents dels de la pròpia llengua o cultura que poden aparèixer en el discurs.
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3. Objectius específics per tipus d’activitat

3.1. Comprensió de textos orals breus, d'estructura senzilla i clara i en variteat estàndard i registre neutre. El vocabulari serà d'ús freqüent i sem-
pre referits a assumptes de la vida quotidiana en bones condicions acústiques i sempre que es pugui demanar confirmació, si escau.

- Reconèixer el tema d'una conversa.

- Comprendre frases i expressions en transaccions senzilles com p. ex. en bancs, botigues, estacions.

- Comprendre la informació essencial de notícies transmeses per televisió si les imatges donen suport al comentari.

3.2. Producció i coproducció de textos orals molts breus amb estructura senzilla sobre as-pectes quotidians o d'interès immediat. Potser que l'ac-
cent, les pauses i vacil·lacions en limitin l'a-bast. També es pot comptar amb la col·laboració dels interlocutors i l’ajuda del llengutage no ver-bal. Així 
que l’alumne podrà:

- usar fórmules habituals de cortesia i respondre-hi.

- fer intervencions molt breus, preparades prèviament, com ara presentar-se o presentar altres persones.

- relatar una experiència pròpia experiència o necessitats de l'àmbit personal quotidià i mmediat, i interessar-se per les dels interlocutors.

- prendre part en transaccions i gestions senzilles intercanviant dades molt concretes, així com en la comunicació essencial sobre béns i serveis
quotidians (restaurants, transports, etc.).

- respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals.

- narracions de fets concrets.

3.3. Comprensió de textos escrits dels següents tipus:

- notes, missatges personals curts i anuncis públics senzills

 - textos molt breus amb un vocabulari freqüent.

- indicacions molt bàsiques per a emplenar fitxes i impresos.

- informació, instruccions i indicacions molt bàsiques breus com rètols i cartells en carrers, botigues, restaurants i mitjans de transport.
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- programació de televisió i radio, cartellera d’espectacles, cinema…

- Comprendre notes, missatges personals curts (SMS, correus electrònics, postals) i anuncis públics senzills

- Comprendre i extreure la informació global i específica predictible de textos molt breus amb un vocabulari freqüent.

- Comprendre indicacions molt bàsiques per a emplenar fitxes i impresos.

- Comprendre correspondència personal breu i senzilla.

- Identificar informació rellevant en textos periodístics breus i senzills.

- Comprendre narracions o relats breus escrits de manera senzilla.

3.4. Producció i coproducció de textos escrits com:

- notes amb informació, instruccions i indicacions molt bàsiques relacionades amb activitats quotidianes

- correspondència personal molt senzilla com postals, correu electrònic, whatsapps a partir de models.

- descripcions molt senzilles de persones, llocs. Narracions de fets concrets.

- formularis, qüestionaris o fitxes que requereixin dades personals (nom, nacionalitat, adreça, etc.).

3.5. Mediació

La mediació és una de les novetats més importatnts del nou currículum de les llengües estrangeres per a la Comunitat de le Illes Balears. La media-
ció va més enllà de la comunicació lingüística i abasta la transmissió d’idees, continguts culturals i superació de prejudicis per a facilitar l’entesa entre 
persones que per alguna raó no poden comunicar-se entre elles directament.

Les activitats de mediació poden moltes vegades impliquen a més d'una llengua, i es refereixen també a la intermediació social i cultural. Entre les 
més importatnts en aquest nivell es poden citar:

- comunicar amb paraules senzilles i gestos les necessitats bàsiques d'un tercer en una situació determinada

- fer oralment traduccions aproximades de paraules i expressions incloses en senyals, pòsters, programes, fullets, etc.

- fer llistes de noms, números, preus i altres dades molt senzilles

- mostrar, amb paraules i llenguatge no verbal, interès sobre una idea o un tema.
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- adoptar un comportament adient en intercanvis interculturals, entenent, demanant aclariments si escau i expressant interès, (des)acord, 
agraïment, etc.

- reconèixer el desacord o les dificultats que sorgeixen en la interacció i indicar de manera senzilla la naturalesa del problema, intentant 
afavorir l'acord o la conciliació.

- fer d'intèrpret ocasional en situacions quotidianes predictibles, transmetent informació essencial.

4. Competències i continguts sociolingüístics i socioculturals.

4.1. Continguts sociolingüísitcs.

- llenguatge no verbal: cinèsica, mímica i proxèmica com la gestualitat com a suport de la comunicació verbal.

- cortesia lingüística i convencions com les formes de tractament genèriques.

– fórmules per demanar per algú.

– fórmules de cortesia per sol·licitar permís, ajuda, un servei o producte, expressar agraïment, demanar perdó.

– fórmules de felicitació per aniversaris, onomàstiques, dates assenyalades.

 I altres

4.2. Continguts socioculturals referits a:

- relacions familiars i generacionals

- normes fonamentals de cortesia (salutacions , acomiadaments i agraïments)

- horaris dels establiments i comerços

- fórmules habituals de compra i pagament

- hàbits de salut i higiene en general

- lleure i cultura: activitats d'oci més populars, festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants
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- geografia: territoris i àmbits més importants en què s’usa la llengua, el clima.

I altres

5. Competència i continguts estratègics.

Per a l’aplicació dels continguts anteriors cal conèixer els continguts estratègics necessaris per a establir una comunicació adequada a la finalitat 
desitjada en les activitats de comprensió de textos orals i escrits. Entre aquestos podem desatacar els següents: 

- deducció del significat de mots desconeguts referits a accions o objectes concrets a partir del context o d'imatges o icones.

- reconeixement de marques quantitatives (nombres,...) o valoratives (bo, dolent, etc.)

-adaptació del missatge als recursos lingüístics disponibles.

- indicació, mitjançant mots, entonació o gestos, que (no) se segueix la conversa.

- ús de gestos per complementar mots simples.

- utilització de gestos per a expressar acord o desacord.

6. Competència i continguts funcionals.

Reconeixement i realització de les funcions comunicatives mitjançant els seus exponents més comuns en la llengua segons l'àmbit i el context 
comunicatius. Entre els més destacats podem considerar:

- Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se.

- Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació.

- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes.

- Felicitar i respondre a una felicitació.

- Referir-se a accions habituals o del món present.

- Descriure persones, objectes i, situacions.
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- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.

- Expressar gustos i preferències.

- Expressar coneixement o desconeixement.

- Manifestar interès o desinterès.

- Expressar acord o desacord.

- Demanar, concedir o denegar permís per fer alguna cosa.

- Oferir i demanar ajuda, acceptar-la i rebutjar-la.

- Concertar una cita, quedar amb algú.

7. Competència i continguts discursius afecten al coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals variats per em-
marcar el text en el context, formar la cohesió, la progresió temàtica i els mecanismes de referència entre altres:

- segons els participants (trets, relacions, intenció comunicativa)

- segons la situació (canal, lloc, temps)

- comunicació no verbal (textos orals): gestos, to de veu, etc.

- comunicació no verbal (textos escrits): imatges, gràfics, tipografies, etc.

8. Gèneres textuals segons els tipus d’activitats

8.1. producció i coproducció de textos orals.

Els més importants seran:

- converses breus i senzills quotidianes

- anuncis breus davant una audiència



Departament de rus                                                                                        Programació 2019 – 2020                                                                                 Nivell bàsic A2

- presentació breu de persones, actes, projectes

8.2. comprensió de textos orals

Els més importants seran:

- converses quotidianes breus de temes coneguts

8.3. producció i coproducció de textos escrits

- cartes i correus electrònics molt breus i senzills

8.4. comprensió de textos escrits

- publicitat, ofertes i promocions molt conncretes

- menús senzills

9. Competència i continguts interculturals

Aplicació dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin realitzar activitats de mediació en situacions molt familiars i senzilles 
(coneixements culturals molt generals, posada en relació, respecte):

En les relacions interculturals cal entendre que els altres poden interpretar el nostre comportament de manera diferent de com ho feim nosaltres. 
Així que caldrà prendre atenció envers els signes verbals i no verbals de la comunicació per a poder superar les reticències envers l'altre/el que és 
diferent.

10. Competència i continguts lèxics

Aquests continguts s’han d’adequar domini de la morfosintaxi que el seu ús requeresqui. El més importants per aquestos nivells:

- identificació personal: noms de pila, cognoms, patronímics,formes de respecte o cortesia

- habitatge, domicili: noms de vies, ciutats importants, països

- telèfon i adreces electròniques: números cardinals de 0 a 100
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- altres dades personals: lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil

- nacionalitat: gentilicis

- ocupació: noms d'oficis, llocs on es fa feina

- educació: tipus de centre i estudis

- la casa, la llar i l’entorn: mobiliari bàsics, tipus genèrics de localitat, elements geogràfics

- animals domèstics i de companyia

– fenòmens meteorològics comuns

– rutines diàries: àpats

– noms de festivitats d'àmbit general (p. ex.: cap d’any)

– mitjans de comunicació (radio, TV, diari, revista, etc.)

– esports molt comuns (p.ex. tenis, futbol, etc.)

- transports: vehicles i vies

– establiments comercials

– diners, monedes i fraccions i accions relacionades amb el pagament (p. ex.: canvi)

- menjars i begudes (p. ex.: sandvitx, cafè)


