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Nivell A2.2. Temporització           Continguts del nivell A2.2.

Primer trimestre – d’octubre fins a desembre Первый триместр: Октябрь - Декабрь

01. Repàs dels continguts del nivell bàsic A2.1 01. Повторение основного содержания А2.1.

02. Permeteu-me presentar-me! 02.Разрешите представиться!

03. Va esdevenir o no? 03. Было или не было?

04. Quan vàreu nèixer? 04.  Когда вы родились?

Segon trimestre. De gener a març Второй триместр: январь - март

05. Qui vols ser professionalment? 05. Кем быть?

06. A qui vos semblau? 06. На кого вы похожи?

07. Benvinguts! 07. Добро пожаловать!

08. Teniu habitacions lliures? 08. У вас есть свободные номера?

Tercer trimestre: abril i maig Третий триместр: апрель - май

09. La meva ciutat natal 09. Мой родной город

10. Què li fa mal? 10. Что у вас болит?

11. Anam fora de la ciutat! 11. Едем за город!

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 - 3. Continguts l’èxics i semàntics

- 2. Continguts funcionals i comunicatius - 4. Continguts morfosintàctics
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Continguts temàtics i so-
cioculturals

Continguts funcionals 
comunicatius

Continguts lèxics i semàn-
tics

Continguts morfològics i sintàctics

1. Repàs dels continguts del nivell bàsic A2.1 

2.Разрешите предста-
виться!

- Будем знакомы!

- С кем вы договори-
лись?

- els noms sencers i els 
patronimics russos

- Песня: «Ой, цветет 
Калина!»

- presentar i presentar-se

- arribar a un acord

- els verbs здороваться, 
знакомиться, помнить, 
прощаться, договари-
ваться

- els adverbis рад, знаком

- el cas instrumental Sg Тв.п.ед.ч. 
dels adjectius

- быть vs ходить

Оctubre

Novembre

3. Было или не было?

- У меня нет, не было и 
не будет... 

- Чьи ето вещи?

- Сколько? 

- expressar possessió o 
manca de persones i co-
ses

- identificar pertinença i 
possessió

- descriure una persona

- els verbs слушать / 
услышать - слышать; ре-
шать - решить

- el cas genitiu Sg Р.п.ед.ч. dels 
pronoms personals, els adjectius, 
els possessius i demostratius

- declinació de substantius després 
dels numerals 2, 3 i 4

- el pronom relatiu который en tots 
els casos del singular

- la conjunció:  не только..., но и...

Novembre

4.  Когда вы родились?

- Когда у вас день рож-
дения

- demanar i donar la data

- demanar i donar la data 
d'un esdeveniment

- demanar i donar el mes,

- els numerals cardinals 
100 -1000000

- el pronom demostratiu то

-els verbs стоит i стои, 

- declinacio del pronom demostratiu 
то en funcio del gener i numero

Desembre
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- Когда у вас отпуск?

- Песня: «В день 
рождения»

- les festes més 
importants a Rússia

l'any i el segle

- comunicar la data com-
pleta d'un esdevеniment

- demanar el preu d'un 
article

брать i взять,  родится i 
умереть

5. Кем быть?

- Кем ты работаешь?

- Куда пойти учиться?

- Чем ты занимаешься в
свободное време?

- Песня: “В лесу роди-
лась елочка“

- denominar les profe-
ssions

- expressar desig amb re-
ferència a tercera perso-
na

- parlar de l´avaluació 
dels estudis

- desitjar sort i respondre

- expressar probabilitat i 
inseguretat 

- els verbs работать, 
стать, быть, интересо-
ваться, заниматься

- Профессии

- la conjunció чтобы

- les preposicions после, во время

- el cas instrumental dels substan-
tius, adjectius, possessius i demos-
tratius del plural Тв.п. мн.ч.

Desembre-

Gener

6. На кого вы 
похожи?

- Как он выглядит?

В чем ты сегодня?

- Песня: «А он мне нра-
вится»

- descriure una persona i 
la seva roba i calçat

- expressar una acció re-
cíproca

- expressar la necessitat 
de fer qualque cosa

- aconsellar i demanar

- demanar pel que ha 
succeït 

- рост, фигура, лицо, гла-
за, волосы...

- одежда и обувь

- встретить, узнать

- нужно Дат.п.

- El cas prepositiu dels substantius, 
adjectius, possessius i demostratius
del plural

- L'imperatiu de la 2a persona sin-
gular i plural

- la flexió de друг друга

Febrer
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7. Добро пожаловать

- Куда вы летите?

- Кого вы встречаете?

- Откуда вы приехали?

- С приездом?

- desitjar bon viatge

- comprar bitllets per una 
data o hora determinada

- demanar i respondre 
d'on arriba una persona

- donar la benvinguda

- demanar com ha anat el
viatge

- demanar com s'arriba a 
qualque lloc

- demanar l'import a pa-
gar

- els verbs de moviment 
идти, ехать, лететь vs хо-
дить, ездить, летать

- els verbs заполнять, 
встречать, возвращать-
ся, узнавать

- Как долетели, как до-
ехали?

- географические назва-
ния

- El cas acusatiu dels substantius 
animats i inanimats, dels adjectius, 
possessius i demostratius del plural

Febrer

Març

8. У вас есть свобод-
ные номера?

- Где остановиться?

- Какой номер вы хоти-
те?

- Песня: «А все кон-
чается»

- informar de l'estada a 
casa de qualcú

- informar de la ubicació 
a l'espai

- expressar el moviment 
per a donar a l'objecte 
una posició determinada

- parlar del moviment en-
vers i des de l'interior

- dirigir-se a una persona 
en una carta i acomiadar-
se

- verbs de moviment amb 
prefixos в- i вы-

- els verbs поставить -
стоять, положить -ле-
жать, повесить-висеть

- els verbs  останавли-
ваться, жить, быть у Р.п.

- El cas genitiu dels substantius, 
adjectius, possessius i demostra-
tius del plural

Мarç
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9. Мой родной город

- Где находится...?

- Какой самый красивый
город?

- Как доехать до цент-
ра?

- Песня: «Песенка о 
московском метро»

- indicar la situació o ubi-
cació d'una localitat

- comparar persones o 
coses

- expressar la superioritat
d'una persona o objecte

- indicar la direcció del 
moviment

- demanar i respondre 
què mitjà de transport 
arriba a un lloc

- demanar permís

- els verbs находиться, 
ходить, гулять, ездить по
Дат.п.

- els adverbis напротив, 
прямо, справа-направо, 
слева-налево

- El cas genitiu plural després de les
paraules много, мало, немного, 
сколько, несколько

- el grau comparatiu  dels adjectius 
qualitatius i dels adverbis 

- grau superlatiu dels adjectius

Аbril

10. Что у вас болит?

- Какое у вас настрое-
ние?

- Если бы...

- Песня: «Моя девушка 
больна»

- dir com es troba algú

- demanar i respondre de
l'estat físic

- expressar l'estat anímic

- parlar de l'entorn

- dir que es dirigeix al lloc
on es troba una persona

- expressar un desig o 
una acció irreal

- demanar i respondre 
sobre la finalitat d'una 
acció

- els verbs чувствовать 
себя, болеть-заболеть, 
принимать

- нельзя

- les conjuncions чтобы i 
если бы

- ходить к кому? Дат.п.

- els adverbis шумно-ти-
хо, темно-светло, весе-
ло-скучно, жарко-холод-
но, больно, смешно, 
страшно, интересно Dat.

- Oracions impersonals amb un ad-
verbi com a predicatiu

- Mode subjunctiu que expressa una
accio suposada o irreal

- Oracions subordinades concessi-
ves

Аbril

Мaig
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11. Едем за город!

- Куда поехать в выход-
ные дни?

- Во сколько?

- Вы занимаетесь спор-
том?

- Песня: «Уезжаю в Ле-
нинград, как я рада, как 
я рад...»

- indicar amb quina fre-
qüència es produeix una 
acció

- desitjar bon cap de set-
mana

- indicar mitges hores i 
quarts d'hora

- comprar bitllets d'anada
i tornada

- demanar que una per-
sona es posi al telèfon

- els verbs de moviment 
уходить-уйти,  уезжать -
уехать, улетать - уле-
теть, бегать, плавать

- el verb ждать -подо-
ждать

- el verb заниматься Дат. 
падеж.

- El cas datiu dels substantius, ad-
jectius, demostratius i possessius 
del plural

- L'estil indirecte

- El pronom relatiu который en tots 
els casos del plural

Мaig


