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Nivell A2.1. Temporització Continguts del nivell A2.1

Primer trimestre – d’octubre fins a desembre

01. Repàs dels continguts del nivell A1

02. O чём пишут в газетах? 

03. Кто куда идёт?

Segon trimestre. De gener a març

04. Кто написал «Анну Каренину»?

05. Кому что нравится?

Tercer trimestre: abril i maig

06. Скоро каникулы

Cada unitat temàtica està dividida per continguts i competències. Els continguts estratègics, discursius i interculturals no estan 
separats per unitats perquè es consideren transversals a totes les unitats i cal desenvolupar-les poc a poc durant tot el curs. Així 
l’estructura de l'uniat és la següent:

- 1. Continguts socioculturasl

- 2. Continguts funcionals i comunicatius

- 3. Continguts l’èxics i semàntics

- 4. Continguts morfosintàctics
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Continguts socioculturals Continguts funcionals i 
comunicatius

Continguts lèxics i semàntics Continguts morfosintàctics

1. Repàs dels 
continguts del nivell A1

2. O чём пишут в газе-
тах? 

-  О чем эта статья?

- Что ты будешь делать
завтра?

- Песня „Мы смотрели 
телевизор“

- demanar i respondre sobre 
el contingut del qual es parla 
o pensa

- donar la raó a qualcú

- expressar una acció en el 
futur

- expressar una acció on l'in-
terès no se centra en l'agent 
sinó en l'acció mateixa

- els verbs покупать , выступать, 
петь, танцевать

- l'adjectiu прав, права, поавы

- els verbs думать, читать, писать,
рассказывать, спрашивать о ком, 
о чем Пр.п.

- els pronoms personals

- el cas nominatiu dels pro-
noms demostratius 

- el cas prepositiu dels sub-
stantius

- el cas prepositiu dels pro-
noms personals

- el futur compost del verb

- el futur d'alguns verbs de 
moviment

- l'acusatiu dels adjectius, 
dels pronoms possessius i 
demostratius

octubre

novembre

3. Кто куда идёт? 

- Вы идете или едете? 

- На чем вы едете?

- Сколько времени 
ехать...?

 - На каком факультете 
вы учитесь?

- Сколько вам лет?

- Песня «Мы едем, 
едем, едем...»

- demanar pel mitjà de trans-
port empra una persona i 
respondre

- demanar la duració d'una 
acció i respondre

- demanar informació on es-
tudia una persona i respon-
dre

- demanar l'edat d'una perso-
na i respondre 

- идти vs ехать

- mitjans de transport: автобус, по-
езд,...; на чем? на машине, на ме-
тро...

- Как туда ехать?

- Сколько времени? Час, минуту, 
неделю

-l'adjectiu pronominal  весь

- в университете vs  на факульте-
те

- els verbs de moviment 
идти - пойти, ехать-поехать

- Где? Пр.п. vs куда? Вин.п.

- el cas prepositiu dels ad-
jectius, dels pronoms de-
mostratius i possessius i 
dels numerals ordinals

desembre
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- algunes denominacions geogràfi-
ques en rus 

4. Кто написал «Анну 
Каренину»?

- - Вы часто ходите в 
кино?

- - Читает или прочи-
тал?

- - Когда ты 
прочитаешь эту книгу?

- - la cançó 
Подмосковые вечера 

- expressar el resultat d'una 
acció

- expressar el temps que 
separa una acció passada 
del present

- expressar el temps que 
separa una acció futura del 
present

- expressar obligació

- Как давно? минуту, час...назад.

- Когда? через минуту, час...

- els adverbis давно vs долго

- l'adjectiu pronominal каждый

- еl predicatiu должен verb en infi-
nitiu

- les parelles verbals писать-напи-
сать, делать-сделать, читать-про-
читать, рассказывать- расска-
зать, покупать- купить, говорить-
сказать,...

- les parelles verbals начинать- на-
чать, кончать-кончить нсв en infi-
nitiu

- els aspectes imperfectiu i 
perfectiu del verb. Formació 
de temps verbals

 gener - 
febrer

5. Кому что нравится?

-Кому ты пишешь пись-
мо?

- - Что вам нравится 
делать? 

- - Ты умеешь играть в
шахматы?

- У нас сегодня гости!

- indicar el destinatari d'una 
acció

- nomenar la persona amb 
què es realitza una acció 
conjunta

- dir si t'agrada o no (fer) al-
guna cosa (o persona)

- expressar la necessitat de 

- els verbs amb Datiu писать- на-
писать, говорить- сказать, зво-
нить- позвонить,... 

- els verbs нравиться-понравить-
ся, давать-дать, приходить-при-
йти, приглашать-пригласить, чис-
тить-почистить, дарить-подарить,
помогать-помочь, показать, 
устать

-  el cas datiu dels pronoms 
personals, dels substantius i 
adjectius

- el cas instrumental dels 
substantius

març - abril
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- Песня: «На Большом 
Каретном»

fer alguna cosa

- convidar a casa

- enumerar els plats d'un 
menjar

- demanar com s'escriu una 
paraula

- disculpar-se quan no es pot
acceptar una invitació

- el verb мочь-смочь -уметь, знать

6. Скоро каникулы 

- Какая сегодня погода?

- Что вы делаете ле-
том? 

- Завтра мы едем отды-
хать! 

- la cançó Весеннее 
танго 

- demanar el temps atmosfè-
ric i respondre

- parlar sobre les estacions 
de l'any

- negar la possessió o confir-
mar l'absència d'alguna cosa

- vocabulari relacionat amb els 
temps тепло, жарко, холодно, 
идет дождь, снег...

- les estacions de l´any зима зимой

- la temperatura 1 градус, 2 граду-
са, 5 градусов

- els verbs брать- взять, совето-
вать-посоветовать, купаться, за-
горать, проводить, забыть, поло-
жить, кататься (на лыжах, на 
коньках...)

- els punts cardinals север, юг; на 
севере, на юге...

- el cas instrumental dels ad-
jectius possessius 

- el cas genitiu dels substan-
tius

- les oracions condicionals 

- el pronom possessiu свой

- el pronom relatiu который

abril - maig


