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Nivell B1.2 Temporització Continguts del nivell B1.2

Primer trimestre: d’octubre fins a desembre Первый триместр: октрябрь - декабрь

06 Roba — Talles — Botigues i departaments Одежда — Размеры — Магазины и отделы

07 Botiga d'ultramarins — Alimentació i departaments  — Envasos  — Receptes Гастроном — Продукты и отделы — Упаковки – Рецепты

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

08 Festes — Tradicions — De visita Праздники — Традиции — В гостях

09 Aficionis — Estudis — Cinema — Ordenador  — Internet i xarxes socials Увлечения — Учёба — Кино — Компьютер — 
Интернет и соц. сети

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

10 Viatges — Vacances — Llocs d'interès — Transport Путешествия— Отпуск — Достопримечательности 
– Транспорт

Cada unitat temàtca està divida 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’unitat és la següent:

- 1. Continguts lèxics

- 2. Continguts socioculturals

- 3. Continguts sociolingüístics

- 4. Continguts funcionals

- 5. Gèneres textuals

- 6. Continguts interculturals
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Primer trimestre: d’octubre fins a desembre Первый триместр: октрябрь - декабрь

06 Roba — Talles — Botigues i departaments

06 Одежда — Размеры — Магазины и отделы

06 Одежда — Размеры — Магазины и отделы

06.1. Continguts lèxics sobre
5.1.1. Àmbit personal.
5.1.5. Les relacions humanes
 5.1.9. Comerç
 5.1.11. Serveis
5.2. Aspectes morfològics i lexicosemàntics

06.2. Continguts socioculturals: 1.2. Vida quotidiana i les seves condicions. Relacions personals i convencions socials. Consum. Entorn laboral.
1.8. Mitjans de comunicació

06.3. Continguts sociolingüístics: 2.1. Cortesia lingüística i convencions; 2.3. Registre

06.4. Continguts funcionals:  3.1. Actes fàtics o solidaris (socialitzar);  3.2. Actes assertius (donar i sol·licitar informació); 3.3. Actes expressius
(expresar i valorar actituds i opinions); 3.4. Actes directius (persuadir, convencer. Propòsits d’acció)

06.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: Interacció, Informació, 
Cultura i lleure
Producció i coproduccio de textos escrits: Informació personal, 
Escrits públics,  Lleure, Textos informatius

Comprensió de textos orals: Interacció, Informació, 
Cultura i lleure, Representacions o emissions 
audiovisuals
Comprensió de textos escrits: Informació personal, 
Escrits públics,  Lleure, Textos informatius

06.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.1.1.b.  Gènere
I.1.1.c.  Flexió de nombre
I.1.1.d.  Deсlinació
I.I.2. Pronom
I.1.2.a.  Pronoms personals
I.1.2.b.  Pronoms demostratius
I.2. L’existència

III. 7. Temps verbals
III.7.1.  L’expressió del present
- L’expressió del present amb adverbis i expressions temporals
- La primera i la segona conjugacions
- La conjugació dels verbs regulars
- La conjugació dels v. irregulars
- La conjugació dels v. reflexius amb -ся.
- Els verbs transitius
- Els gerundis de l’aspecte imperfectiu
- Els participis  actius del present 
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I.2.2. Formes verbals есть / нет
I.2.5. Pronoms i adverbis indefinits
Amb les partícules -то, -либо, - нибудь
I.3. La pertinència
I.4. La quantitat
I.4.1. Els quantificadors
- Numerals cardinals del 0 al 1.000.000 en nominatiu
- Numerals ordinals
- Sumes i restes
- Preus
- Percentatges
- Numerals оба i обе
I.4.2. Flexió dels numerals
I.4.3.  Adverbis
- Adverbis indicadors del nombre de persones en un grup: вдвоём, 
втроём i altres
I.4.4. Altres
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
- Adjectius breus
- Concordança amb el substantiu
- Modificació del nucli mitjançant el sintagma adverbial: очень
- Funcions sintàctiques
- Atribut (adjectius plens)
- Predicat (adjectius plens i breus)
I.5.3. Participis
- Participis de l’aspecte perfectiu i imperfectiu
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 
origen, direcció, destinació, distància i disposició)
II.1. Verbs-referits a la posició d’objectes o persones
- Verbs-de posició de l’objecte o la persona al espai: cтоять, лежать,
висеть, сидеть
- Verbs referits a la col·locació d’objectes: (по)ставить i altres (temps
i mode imperatiu)

III.7.2.  L’expressió del passat
- L’expressió del passat habitual i duratiu
- L’expressió del passat puntual
- Els gerundis de l’aspecte perfectiu
-  Els participis  actius del passat 
III.7.3.  L’expressió del futur
- L’expressió del futur habitual i duratiu
- El present com a futur immediat
IV L'aspecte
IV.1. Imperfectiu
- L'Imperfectiu progressiu, continuu i habitual dels verbs.
- L’imperfectiu en el present
- L’imperfectiu en el passat
- L’imperfectiu en el futur
- Els imperatius en l’aspecte imperfectiu
- L’imperfectiu en els verbs de moviment
- Els gerundis de l’imperfectiu
- Els infinitius de l’imperfectiu
- Els participis de l’aspecte imperfectiu
IV.2. Perfectiu
- Puntual, resultatiu dels verbs. Acció finalitzada
- El passat
- El futur.
- L'oposició a l’imperfectiu
- L'imperatiu
- Els verbs de moviment
- El gerundi
- L'infinitiu
- Els participis de l’aspecte perfectiu
V. La modalitat
 V.11. Partícules modals
 - Les partícules modals de:
 - dubte: вряд ли i semblants
VI. El mode
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- Verbs referits a canvis de posició del subjecte: ложиться-лечь, 
вставать-встать, садиться-сесть (temps i mode imperatiu)
II.2.  Verbs de moviment
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals sense 
prefixos
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals amb els 
prefixos principals
- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести sense i amb 
prefixos
II.3. Adverbis de lloc
- Adverbis de lloc més usuals: (где?) здесь, справа, i altres; (куда?) 
сюда, направо, прямо i altres
II.4.  Preposicions de lloc i moviment
- Preposicions de lloc més usuals: на, в, о, из, с, под, над, между, 
за, перед, у  i altres
II.5.  Locucions preposicionals
- Les locucions preposicionals més usuals далеко от / около, справа
от, слева от i altres + Gen.; pядом с + Instr. i altres
II.6.  Altres
- Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда?
III. El temps
III.1. Ubicació temporal absoluta.
- Les hores (registre formal i informal), parts del dia, dies de la 
setmana, estacions, dates, mesos, anys i segles
III.1.1.  Preposicions de temps
- Les preposició de temps més usuals: в, через, назад, около i altres
III.2. Ubicació temporal relativa.
III.3. Ubicació temporal: durada.
III.4. Freqüència.
III.5. Relacions temporals (simultaneïtat, seqüència, anterioritat, 
posterioritat).
III.6. Altres
- Pronoms i adverbis interrogatius Сколько времени? Во сколько? В
каком году? i altres

VI.2. Gerundi
- El gerundi i el seu significat segons l'aspecte verbal
VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 
hrs)
VII.1.5.  L’expressió del complement circumstancial (CC) amb o 
sense preposició
- amb adverbis
- amb gerundis
- amb infinitius
- amb expressions idiomàtiques
VII.1.8. L’expressió del complement circumstancial de mode (CCM)
- Els adverbis
- Els gerundis
- En instrumental
- Expressió del atribut (pot ser un adjectiu, pronom possessiu, 
participi o numeral)
 VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
VIII.1.  L’oració declarativa (afirmativa i negativa)
VIII.2. L’oració interrogativa
 VIII.3. L’oració exclamativa
- L’ordre de les paraules en l’oració exclamativa
- Les oracions exclamatives amb Как …! Какой …! i altres
IX. Relacions lògiques
IX.2.2. Relació
- La subordinació relativa amb который, какой, чей, i altres
IX.2.4. Grau o mesura
- La subordinació locativa amb что, чтобы i altres
IX.2.5. Comparació
- La subordinació comparativa amb чем, (не)такой i altres
IX.2.6.  Causa
- La subordinació causal amb потому что i altres. El pronom 
interrogatiu: Почему?
- L’expressió de la causa negativa amb la preposició из-за + Gen. i 
de la causa positiva amb благодаря + Dat.
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IX.2.7. Condició
- La subordinació condicional amb если i если бы
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Primer trimestre: d’octubre fins a desembre Первый триместр: октрябрь - декабрь

07 Botiga d'ultramarins — Alimentació i departaments  — Envasos  — Receptes

07 Гастроном — Продукты и отделы — Упаковки – Рецепты

07 Гастроном — Продукты и отделы — Упаковки – Рецепты

07.1. Continguts lèxics sobre
5.1.1. Àmbit personal.
5.1.5. Les relacions humanes
 5.1.9. Comerç
 5.1.11. Serveis
5.1.10. Alimentació
5.2. Aspectes morfològics i lexicosemàntics

07.2. Continguts socioculturals: 1.2. Vida quotidiana i les seves condicions. Relacions personals i convencions socials. Menjars i àpats. Consum. 

07.3. Continguts sociolingüístics: 2.1. Cortesia lingüística i convencions; 2.3. Registre

07.4. Continguts funcionals:  3.1. Actes fàtics o solidaris (socialitzar);  3.2. Actes assertius (donar i sol·licitar informació); 3.3. Actes expressius
(expresar i valorar actituds i opinions); 3.4. Actes directius (persuadir, convencer. Propòsits d’acció)

07.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: Interacció, Informació, 
Cultura i lleure
Producció i coproduccio de textos escrits: Informació personal, 
Escrits pùblics, Lleure, Instruccions, Textos informatius, Àmbit 
privat

Comprensió de textos orals: Interacció, Informació, 
Cultura i lleure, Representacions o emissions 
audiovisuals
Comprensió de textos escrits: Informació personal, 
Escrits pùblics, Lleure, Instruccions, Textos 
informatius, Àmbit privat

07.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.1.1.b.  Gènere
I.1.1.c.  Flexió de nombre
I.1.1.d.  Deсlinació
I.I.2. Pronom
I.1.2.a.  Pronoms personals
Declinació dels:

III. 7. Temps verbals
III.7.1.  L’expressió del present
- L’expressió del present amb adverbis i expressions temporals
- La primera i la segona conjugacions
- La conjugació dels verbs regulars
- La conjugació dels v. irregulars
- La conjugació dels v. reflexius amb -ся.
- Els verbs transitius
- Els gerundis de l’aspecte imperfectiu
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- pronoms personals i pronom personal: себя
- Registre formal i informal
I.1.2.b.  Pronoms demostratius
I.2. L’existència
I.2.2. Formes verbals есть / нет
I.3. La pertinència
I.4. La quantitat
I.4.1. Els quantificadors
- Numerals cardinals del 0 al 1.000.000 en nominatiu
- Numerals ordinals
- Sumes i restes
- Preus
- Percentatges
- Numerals оба i обе
I.4.2. Flexió dels numerals
I.4.3. Adverbis
I.4.4. Altres
- Gen. singular desprès dels numerals cardinals 2,3,4.
- Noms en Gen. desprès dels adverbis quantitatius мало, много, 
столько i pronom interrogatiu Сколько?
- Noms en Gen. plural desprès de numerals cardinals superiors a 5.
I.5. La qualitat
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
I.5.3. Participis
- Participis de l’aspecte perfectiu i imperfectiu
I.5.4. Altres
- Declinació (gènere i nombre) del pronom interrogatiu
Какой?
I.6. El grau.
I.6.1. Comparatius
- Formació i excepcions més usuals
- Refranys populars amb comparatius
I.6.2. Superlatius

- La veu passiva en el present
- Els participis  actius del present 
III.7.2.  L’expressió del passat
- L’expressió del passat habitual i duratiu
- L’expressió del passat puntual
- Els gerundis de l’aspecte perfectiu
- La veu passiva en el passat
-  Els participis  actius i passius del passat 
III.7.3.  L’expressió del futur
- L’expressió del futur habitual i duratiu
- El present com a futur immediat
- La veu passiva en el futur
IV L'aspecte
IV.1. Imperfectiu
- L'Imperfectiu progressiu, continuu i habitual dels verbs.
- L’imperfectiu en el present
- L’imperfectiu en el passat
- L’imperfectiu en el futur
- Els imperatius en l’aspecte imperfectiu
- L’imperfectiu en els verbs de moviment
- Els gerundis de l’imperfectiu
- Els infinitius de l’imperfectiu
- Els participis de l’aspecte imperfectiu
IV.2. Perfectiu
- Puntual, resultatiu dels verbs. Acció finalitzada
- El passat
- El futur.
- L'oposició a l’imperfectiu
- L'imperatiu
- Els verbs de moviment
- El gerundi
- L'infinitiu
- Els participis de l’aspecte perfectiu
V. La modalitat
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Formació amb la paraula самый
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 
origen, direcció, destinació, distància i disposició)
II.1. Verbs-referits a la posició d’objectes o persones
- Verbs-de posició de l’objecte o la persona al espai: cтоять, лежать,
висеть, сидеть
- Verbs referits a la col·locació d’objectes: (по)ставить i altres (temps
i mode imperatiu)
- Verbs referits a canvis de posició del subjecte: ложиться-лечь, 
вставать-встать, садиться-сесть (temps i mode imperatiu)
II.2.  Verbs de moviment
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals sense 
prefixos
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals amb els 
prefixos principals
- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести sense i amb 
prefixos
II.3. Adverbis de lloc
- Adverbis de lloc més usuals: (где?) здесь, справа, i altres; (куда?) 
сюда, направо, прямо i altres
II.4.  Preposicions de lloc i moviment
- Preposicions de lloc més usuals: на, в, о, из, с, под, над, между, 
за, перед, у  i altres
II.5.  Locucions preposicionals
- Les locucions preposicionals més usuals далеко от / около, справа
от, слева от i altres + Gen.; pядом с + Instr. i altres
II.6.  Altres
- Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда?
III. El temps
III.1. Ubicació temporal absoluta.
- Les hores (registre formal i informal), parts del dia, dies de la 
setmana, estacions, dates, mesos, anys i segles
III.1.1.  Preposicions de temps
- Les preposició de temps més usuals: в, через, назад, около i altres

VI. El mode
VI.2. Gerundi
- El gerundi i el seu significat segons l'aspecte verbal
VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 
hrs)
VII.1.5.  L’expressió del complement circumstancial (CC) amb o 
sense preposició
- amb adverbis
- amb gerundis
- amb infinitius
- amb expressions idiomàtiques
VII.1.8. L’expressió del complement circumstancial de mode (CCM)
- Els adverbis
- Els gerundis
- En instrumental
- Expressió del atribut (pot ser un adjectiu, pronom possessiu, 
participi o numeral)
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
VIII.1.  L’oració declarativa (afirmativa i negativa)
- El discurs directe i indirecte.
- El discurs indirecte per trasmetre:
- qüestió amb ли
 - mandat, consell, prec amb чтобы
VIII.2. L’oració interrogativa
- Les oracions amb la partícula interrogativa: ли
IX. Relacions lògiques
IX.2.2. Relació
- La subordinació relativa amb который, какой, чей, i altres
IX.2.4. Grau o mesura
- La subordinació locativa amb что, чтобы i altres
IX.2.5. Comparació
- La subordinació comparativa amb чем, (не)такой i altres
IX.2.6.  Causa
- La subordinació causal amb потому что i altres. El pronom 
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III.2. Ubicació temporal relativa.
III.3. Ubicació temporal: durada.
III.4. Freqüència.
III.5. Relacions temporals (simultaneïtat, seqüència, anterioritat, 
posterioritat).

interrogatiu: Почему?
- L’expressió de la causa negativa amb la preposició из-за + Gen. i 
de la causa positiva amb благодаря + Dat.
IX.2.7. Condició
- La subordinació condicional amb если i если бы
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Segon trimestre: de gener a març. Второй триместр:  январь - март

08 Festes — Tradicions — De visita Праздники — Традиции — В гостях

08 Праздники — Традиции — В гостях 

08.1. Continguts lèxics sobre
5.1.1. Àmbit personal
5.1.4. El lliure i la cultura
5.1.5. Les relacions humanes
5.2. Aspectes morfològics i lexicosemàntics

08.2. Continguts socioculturals: 1.2. Vida quotidiana i les seves condicions. Valors, creences i actituds. Menjars i àpats. 1.4. Lleure i cultura

08.3. Continguts sociolingüístics: 2.1. Cortesia lingüística i convencions; 2.3. Registre

08.4. Continguts funcionals:  3.1. Actes fàtics o solidaris (socialitzar);  3.2. Actes assertius (donar i sol·licitar informació); 3.3. Actes expressius
(expresar i valorar actituds i opinions); 3.4. Actes directius (persuadir, convencer. Propòsits d’acció)

08.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: Interacció, Informació, 
Exposició, Cultura i lleure
Producció i coproduccio de textos escrits: Informació personal, 
Lleure, Instruccions, Textos informatius, Àmbit privat

Comprensió de textos orals: Interacció, Informació, 
Exposició, Cultura i lleure
Comprensió de textos escrits: Informació personal, 
Lleure, Instruccions, Textos informatius, Àmbit privat

08.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.1.1.b.  Gènere
I.1.1.c.  Flexió de nombre
I.1.1.d.  Deсlinació
I.I.2. Pronom
I.1.2.a.  Pronoms personals
Declinació dels:
- pronoms personals i pronom personal: себя
- Registre formal i informal
I.1.2.b.  Pronoms demostratius
I.2. L’existència
I.2.2. Formes verbals есть / нет

III. 7. Temps verbals
III.7.1.  L’expressió del present
- L’expressió del present amb adverbis i expressions temporals
- La primera i la segona conjugacions
- La conjugació dels verbs regulars
- La conjugació dels v. irregulars
- La conjugació dels v. reflexius amb -ся.
- Els verbs transitius
- Els gerundis de l’aspecte imperfectiu
- La veu passiva en el present
- Els participis  actius del present 
III.7.2.  L’expressió del passat
- L’expressió del passat habitual i duratiu
- L’expressió del passat puntual
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I.3. La pertinència
I.4. La quantitat
I.4.1. Els quantificadors
- Numerals cardinals del 0 al 1.000.000 en nominatiu
- Numerals ordinals
- Sumes i restes
- Preus
- Percentatges
- Numerals оба i обе
I.4.2. Flexió dels numerals
I.4.3. Adverbis
I.4.4. Altres
- Gen. singular desprès dels numerals cardinals 2,3,4.
- Noms en Gen. desprès dels adverbis quantitatius мало, много, 
столько i pronom interrogatiu Сколько?
- Noms en Gen. plural desprès de numerals cardinals superiors a 5.
I.5. La qualitat
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
I.5.3. Participis
- Participis de l’aspecte perfectiu i imperfectiu
I.5.4. Altres
- Declinació (gènere i nombre) del pronom interrogatiu
Какой?
I.6. El grau.
I.6.1. Comparatius
- Formació i excepcions més usuals
- Refranys populars amb comparatius
I.6.2. Superlatius
Formació amb la paraula самый
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 
origen, direcció, destinació, distància i disposició)
II.1. Verbs-referits a la posició d’objectes o persones
- Verbs-de posició de l’objecte o la persona al espai: cтоять, лежать,

- Els gerundis de l’aspecte perfectiu
- La veu passiva en el passat
-  Els participis  actius i passius del passat 
III.7.3.  L’expressió del futur
- L’expressió del futur habitual i duratiu
- El present com a futur immediat
- La veu passiva en el futur
IV L'aspecte
IV.1. Imperfectiu
- L'Imperfectiu progressiu, continuu i habitual dels verbs.
- L’imperfectiu en el present
- L’imperfectiu en el passat
- L’imperfectiu en el futur
- Els imperatius en l’aspecte imperfectiu
- L’imperfectiu en els verbs de moviment
- Els gerundis de l’imperfectiu
- Els infinitius de l’imperfectiu
- Els participis de l’aspecte imperfectiu
IV.2. Perfectiu
- Puntual, resultatiu dels verbs. Acció finalitzada
- El passat
- El futur.
- L'oposició a l’imperfectiu
- L'imperatiu
- Els verbs de moviment
- El gerundi
- L'infinitiu de l’aspecte perfectiu
- Els participis de l’aspecte perfectiu
V. La modalitat
V.2. Necessitat
- Els adverbis predicatius надо / нужно / необходимо + Infinitiu
- L’adjectiu breu нужен / нужна / нужно / нужны + SN
- L’adverbi обязательно
V.3. Possibilitat
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висеть, сидеть
- Verbs referits a la col·locació d’objectes: (по)ставить i altres (temps
i mode imperatiu)
- Verbs referits a canvis de posició del subjecte: ложиться-лечь, 
вставать-встать, садиться-сесть (temps i mode imperatiu)
II.2.  Verbs de moviment
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals sense 
prefixos
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals amb els 
prefixos principals
- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести sense i amb 
prefixos
II.3. Adverbis de lloc
- Adverbis de lloc més usuals: (где?) здесь, справа, i altres; (куда?) 
сюда, направо, прямо i altres
II.4.  Preposicions de lloc i moviment
- Preposicions de lloc més usuals: на, в, о, из, с, под, над, между, 
за, перед, у  i altres
II.5.  Locucions preposicionals
- Les locucions preposicionals més usuals далеко от / около, справа
от, слева от i altres + Gen.; pядом с + Instr. i altres
II.6.  Altres
- Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда?
III. El temps
III.1. Ubicació temporal absoluta.
- Les hores (registre formal i informal), parts del dia, dies de la 
setmana, estacions, dates, mesos, anys i segles
III.1.1.  Preposicions de temps
- Les preposició de temps més usuals: в, через, назад, около i altres
III.2. Ubicació temporal relativa.
- Els adverbis de temps més usuals: сейчас, завтра, ночью i altres.
- Expressions temporals в начале, i semblants
III.4. Freqüència.
III.5. Relacions temporals (simultaneïtat, seqüència, anterioritat, 

- Els adverbis predicatius можно / нельзя + Infinitiu
V.5. Volició
- El verb хотеть + SN o Infinitiu
- El verb желать + SN/Inf.
V.7. Obligació
- L'adjectiu breu должен + Inf.
- El verb приходится + Inf.
- L'adverbi обязательно
V.8. Intenció
- El verb хотеть + Inf.
VI. El mode
VI.2. Gerundi
- El gerundi i el seu significat segons l'aspecte verbal
VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 
hrs)
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
VIII.1.  L’oració declarativa (afirmativa i negativa)
- mandat, consell, prec amb чтобы
VIII.2. L’oració interrogativa
VIII.4. L’oració exhortativa
- La sintaxi de l’oració exhortativa
- Les oracions amb l’imperatiu (segons l’aspecte verbal) per 
expressar:
  - invitació, proposició o petició
  - mandat, ordre
  - una acció no desitjada que denota prec, consell o mandat
- L’oració exhortativa amb Давай(те)...!
- Els imperatius de 3ª persona amb Пусть ...!
IX. Relacions lògiques
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posterioritat).
- Les preposicions: во время, после + Gen. i altres
- Les conjuncions: когда, пока, как только i altres
III.6. Altres
- Pronoms i adverbis interrogatius Сколько времени? Во сколько? В
каком году? i altres
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Segon trimestre: de gener a març. Второй триместр:  январь - март

09 Aficionis — Estudis — Cinema — Ordenador  — Internet i xarxes socials

09 Увлечения — Учёба — Кино — Компьютер — Интернет и соц. сети

09 Увлечения — Учёба — Кино — Компьютер — Интернет и Соц. сети

09.1. Continguts lèxics sobre
5.1.1. Àmbit personal
5.1.3. La vida diària
5.1.4. El lliure i la cultura
5.1.5. Les relacions humanes
5.1.8. Educació
5.2. Aspectes morfològics i lexicosemàntics

09.2. Continguts  socioculturals:  1.2.  Vida  quotidiana  i  les  seves  condicions.  Relacions  personals  i  convencions  socials.  Valors,  creences  i
actituds. 1.3. Educació. 1.4. Lleure i cultura. 1.8. Mitjans de comunicació.

09.3. Continguts sociolingüístics: 2.1. Cortesia lingüística i convencions; 2.3. Registre

09.4. Continguts funcionals:  3.1. Actes fàtics o solidaris (socialitzar);  3.2. Actes assertius (donar i sol·licitar informació); 3.3. Actes expressius
(expresar i valorar actituds i opinions); 3.4. Actes directius (persuadir, convencer. Propòsits d’acció)

09.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: Interacció, Informació, 
Exposició, Cultura i lleure
Producció i coproduccio de textos escrits: Informació personal, 
Leure, Instruccions, Textos informatius, Àmbit privat

Comprensió de textos orals: Interacció, Informació, 
Exposició, Cultura i lleure
Comprensió de textos escrits: Informació personal, 
Leure, Instruccions, Textos informatius, Premsa, 
Àmbit cultural, Àmbit privat

09.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.1.1.b.  Gènere
I.1.1.c.  Flexió de nombre
I.1.1.d.  Deсlinació
I.I.2. Pronom
I.1.2.a.  Pronoms personals
- Registre formal i informal

III. 7. Temps verbals
III.7.1.  L’expressió del present
- L’expressió del present amb adverbis i expressions temporals
- La primera i la segona conjugacions
- La conjugació dels verbs regulars
- La conjugació dels v. irregulars
- La conjugació dels v. reflexius amb -ся.
- Els verbs transitius
- Els gerundis de l’aspecte imperfectiu
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I.1.2.b.  Pronoms demostratius
I.2. L’existència
I.2.2. Formes verbals есть / нет
I.3. La pertinència
I.4. La quantitat
I.4.1. Els quantificadors
- Preus
- Noms compostos formats amb numerals cardinals en genitiu 
(двухэтажный, etc.)
I.4.2.  Flexió dels numerals
I.4.3.  Adverbis
- Adverbis indicadors del nombre de persones en un grup: вдвоём, 
втроём i altres
I.4.4. Altres
- pronom interrogatiu Сколько?Во сколько?
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 
origen, direcció, destinació, distància i disposició)
II.1. Verbs-referits a la posició d’objectes o persones
II.2.  Verbs de moviment
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals sense 
prefixos
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals amb els 
prefixos principals
- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести sense i amb 
prefixos
II.3. Adverbis de lloc
- Adverbis de lloc més usuals: (где?) здесь, справа, i altres; (куда?) 
сюда, направо, прямо i altres
II.4.  Preposicions de lloc i moviment
- Preposicions de lloc més usuals: на, в, о, из, с, над, между i altres
II.5.  Locucions preposicionals
- Les locucions preposicionals més usuals далеко от / около i altres 

- Els participis  actius i passius del present 

III.7.2.  L’expressió del passat
- L’expressió del passat habitual i duratiu
- L’expressió del passat puntual
- Els gerundis de l’aspecte perfectiu
-  Els participis  actius i passius del passat 
- La veu passiva en el passat
III.7.3.  L’expressió del futur
- L’expressió del futur habitual i duratiu
- El present com a futur immediat
IV L'aspecte
IV.1. Imperfectiu
- L'Imperfectiu progressiu, continuu i habitual dels verbs.
- L’imperfectiu en el present
- L’imperfectiu en el passat
- L’imperfectiu en el futur
- Els imperatius en l’aspecte imperfectiu
- L’imperfectiu en els verbs de moviment
- Els gerundis de l’imperfectiu
- Els infinitius de l’imperfectiu
- Els participis de l’aspecte imperfectiu
IV.2. Perfectiu
- Puntual, resultatiu dels verbs. Acció finalitzada
- El passat
- El futur.
- L'oposició a l’imperfectiu
- L'imperatiu
- Els verbs de moviment
- El gerundi
- L'infinitiu
- Els participis de l’aspecte perfectiu
V. La modalitat
V.10. Preferència
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+ Gen.; pядом с + Instr. i altres
II.6.  Altres
- Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда?
III. El temps
III.1. Ubicació temporal absoluta.
- Les hores (registre formal i informal), parts del dia, dies de la 
setmana, estacions, dates, mesos, anys i segles
III.1.1.  Preposicions de temps
- Les preposició de temps més usuals: с, от, до, по, на i altres
III.2. Ubicació temporal relativa.
III.3. Ubicació temporal: durada.
III.4. Freqüència.
III.5. Relacions temporals (simultaneïtat, seqüència, anterioritat, 
posterioritat).
III.6. Altres
- Pronoms i adverbis interrogatius Сколько времени? Во сколько? В
каком году? i altres

- El verb предпочитать + SN o Inf. (i semblants)
- La perifrasi verbal терпеть не могу + SN o Inf. (i semblants)
VI. El mode
VI.1. Adverbis i locucions adverbials
- Manera: хорошо, плохо, etc.
- Grau: чуть-чуть, слишком, etc.
VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 
hrs)
VII.1.5.  L’expressió del complement circumstancial (CC) amb o 
sense preposició
- amb adverbis
- amb gerundis
- amb infinitius
- amb expressions idiomàtiques
VII.1.8. L’expressió del complement circumstancial de mode (CCM)
- Els adverbis
- Els gerundis
- En instrumental
- Expressió del atribut (pot ser un adjectiu, pronom possessiu, 
participi o numeral)
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
VIII.1.  L’oració declarativa (afirmativa i negativa)
- El discurs directe i indirecte.
- El discurs indirecte per trasmetre:
- qüestió amb ли
 - mandat, consell, prec amb чтобы
VIII.2. L’oració interrogativa
- Les oracions amb la partícula interrogativa: ли
IX. Relacions lògiques
IX.2.8. Concessió
- La subordinació concessiva amb несмотря на то, что i altres
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Tercer trimestre: abril i maig Третий триместр: апрель - май

10 Viatges — Vacances — Llocs d'interès — Transpor

10 Путешествия— Отпуск — Достопримечательности – Транспорт

10 Путешествия — Отпуск — Достопримечательности – Транспорт

10.1. Continguts lèxics sobre
5.1.4. El lliure i la cultura
5.1.6. Transport i viatges
5.2. Aspectes morfològics i lexicosemàntics

10.2. Continguts socioculturals: 1.2. Vida quotidiana i les seves condicions. 1.4. Lleure i cultura

10.3. Continguts sociolingüístics: 2.1. Cortesia lingüística i convencions;  2.3. Registre

10.4. Continguts funcionals:  3.1. Actes fàtics o solidaris (socialitzar);  3.2. Actes assertius (donar i sol·licitar informació); 3.3. Actes expressius
(expresar i valorar actituds i opinions); 3.4. Actes directius (persuadir, convencer. Propòsits d’acció)

10.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: Interacció, Informació, 
Exposició, Cultura i lleure
Producció i coproduccio de textos escrits: Informació personal, 
Escrits públics, Leure, Instruccions, Textos informatius

Comprensió de textos orals: Interacció, Informació, 
Exposició, Cultura i lleure
Comprensió de textos escrits: Informació personal, 
Escrits públics, Leure, Instruccions, Textos 
informatius, Premsa

10.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.1.1.b.  Gènere
I.1.1.c.  Flexió de nombre
I.1.1.d.  Deсlinació
I.I.2. Pronom
I.1.2.a.  Pronoms personals
Declinació dels:
- pronoms personals i pronom personal: себя
- Registre formal i informal
I.1.2.b.  Pronoms demostratius
I.2. L’existència

III. 7. Temps verbals
III.7.1.  L’expressió del present
- L’expressió del present amb adverbis i expressions temporals
- La primera i la segona conjugacions
- La conjugació dels verbs regulars
- La conjugació dels v. irregulars
- La conjugació dels v. reflexius amb -ся.
- Els verbs transitius
- Els gerundis de l’aspecte imperfectiu
- Els participis  actius i passius del present
 - La veu passiva en el present
III.7.2.  L’expressió del passat
- L’expressió del passat habitual i duratiu
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I.2.2. Formes verbals есть / нет
I.3. La pertinència
I.4. La quantitat
I.4.1. Els quantificadors
- Numerals col·lectius двое-семеро en nominatiu 
- Noms compostos formats amb numerals cardinals en genitiu 
(двухэтажный, etc.)
I.4.2.  Flexió dels numerals
- Flexió dels numerals ordinals en tots els casos
- Numerals col·lectius двое-семеро en nominatiu i genitiu i altres 
casos
I.4.3.  Adverbis
- Adverbis indicadors del nombre de persones en un grup: вдвоём, 
втроём i altres
I.4.4. Altres
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 
origen, direcció, destinació, distància i disposició)
II.1. Verbs-referits a la posició d’objectes o persones
- Verbs-de posició de l’objecte o la persona al espai: cтоять, лежать,
висеть, сидеть
- Verbs referits a la col·locació d’objectes: (по)ставить i altres (temps
i mode imperatiu)
- Verbs referits a canvis de posició del subjecte: ложиться-лечь, 
вставать-встать, садиться-сесть (temps i mode imperatiu)
II.2.  Verbs de moviment
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals sense 
prefixos
- Verbs de moviment unidireccionals i multidireccionals amb els 
prefixos principals
- Verbs de moviment transitius: нести, везти, вести sense i amb 
prefixos
II.3. Adverbis de lloc

- L’expressió del passat puntual
- Els gerundis de l’aspecte perfectiu
-  Els participis  actius i passius del passat 
- La veu passiva en el passat
III.7.3.  L’expressió del futur
- L’expressió del futur habitual i duratiu
- El present com a futur immediat
- La veu passiva en el futur
IV L'aspecte
IV.1. Imperfectiu
- L'Imperfectiu progressiu, continuu i habitual dels verbs.
- L’imperfectiu en el present
- L’imperfectiu en el passat
- L’imperfectiu en el futur
- Els imperatius en l’aspecte imperfectiu
- L’imperfectiu en els verbs de moviment
- Els gerundis de l’imperfectiu
- Els infinitius de l’imperfectiu
- Els participis de l’aspecte imperfectiu
IV.2. Perfectiu
- Puntual, resultatiu dels verbs. Acció finalitzada
- El passat
- El futur.
- L'oposició a l’imperfectiu
- L'imperatiu
- Els verbs de moviment
- El gerundi
- L'infinitiu
- Els participis de l’aspecte perfectiu
V. La modalitat
VI. El mode
VI.2. Gerundi
- El gerundi i el seu significat segons l'aspecte verbal
VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 
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- Adverbis de lloc més usuals: (где?) здесь, справа, i altres; (куда?) 
сюда, направо, прямо i altres
II.4.  Preposicions de lloc i moviment
- Preposicions de lloc més usuals: на, в, о, из, с, под, над, между, 
за, перед, у  i altres
II.5.  Locucions preposicionals
- Les locucions preposicionals més usuals далеко от / около, справа
от, слева от i altres + Gen.; pядом с + Instr. i altres
II.6.  Altres
- Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда?
III. El temps
III.1. Ubicació temporal absoluta.
- Les hores (registre formal i informal), parts del dia, dies de la 
setmana, estacions, dates, mesos, anys i segles
III.1.1.  Preposicions de temps
- Les preposició de temps més usuals: в, через, назад, около i altres
III.2. Ubicació temporal relativa.
- Els adverbis de temps més usuals: сейчас, завтра, ночью i altres.
- Expressions temporals в начале, i semblants
III.3. Ubicació temporal: durada.
- Els adverbis de temps més usuals: долго i altres
- Les expressions interrogatives: сколько времени? На сколько? За 
сколько?
- SN amb expressions temporals: два дня i altres.
- El pronom determinatiu весь en en tots els casos
III.3. Ubicació temporal: durada.
III.4. Freqüència.
III.5. Relacions temporals (simultaneïtat, seqüència, anterioritat, 
posterioritat).
- Els adverbis de:
  - simultaneïtat: тогда i altres
  - seqüència: сначала, потом i altres
  - anterioritat: раньше, недавно i altres
  - posterioritat: потом, затем i altres

hrs)
VII.1.5.  L’expressió del complement circumstancial (CC) amb o 
sense preposició
VII.1.8. L’expressió del complement circumstancial de mode (CCM)
- Els adverbis
- Els gerundis
- En instrumental
- Expressió del atribut (pot ser un adjectiu, pronom possessiu, 
participi o numeral)
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
VIII.1.  L’oració declarativa (afirmativa i negativa)
- mandat, consell, prec amb чтобы
VIII.2. L’oració interrogativa
VIII.3. L’oració exclamativa
VIII.4. L’oració exhortativa
 IX. Relacions lògiques
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- Les preposicions: во время, после + Gen. i altres
- Les conjuncions: когда, пока, как только i altres
- Els gerundis de aspecte imperfectiu (simultaneïtat)
- Els gerundis de aspecte perfectiu (anterioritat)
III.6. Altres
- Pronoms i adverbis interrogatius Сколько времени? Во сколько? 
На сколько времени? i altres


	VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 hrs)
	VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 hrs)
	VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 hrs)
	VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 hrs)
	VII. Estats, esdevenitments, accions, processos i realitzacions (10 hrs)

