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Nivell B2 Temporització Continguts del nivell B2.2

Primer trimestre – d’octubre fins a desembre Примет квартал: октрябрь - декабрь

01 La felicitat, la memòria. La cultura i la formació. Счастье — память — учёба и культура

02 El clima, la natura i les catàstrofes ecològiques Погода — Природа — Экологические катастрофы

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

03 Salut, medicina i l’esperança de vida Здоровье — Медицина — Долголетие

04 El treball, les condicions de feina i l’economia Работа — условия работы — Экономика

05 La família. La psicologia de les relacions. Internet Семья — психология отношений — интернтет

Tercer trimestre: abril i maig Третий квартал: Апрель - май

06 La societat russa actual: problemes i solucions Cовременное российское общество: проблемы и решения

07 La cultura a Rússia: cinema i literatura Культура России: кино и литература

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 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 Примет квартал: октрябрь - декабрь

01 La felicitat, la memòria. La cultura i la formació. Счастье — память — учёба и культура

01 Счастье — память — учёба и культура

01.1. Continguts lèxics sobre 
5.1.1.    Identificació personal.
5.1.2.    Activitats de la vida diària
5.1.2.5. Actes socials
5.1.7. Formació

01.2. 1. Continguts socioculturals, 1.2. Vida quotidiana i les seves condicions: Relacions personals i  convencions socials;  valors, creences i
actituds; consum; 1.3. Educació; 1.4. lleure, cultura i geografia; 1.7. Participació ciutadana.

01.3. Continguts  sociolingüístics:  2.1.  i  2.3.  salutacions  i  comiats  formals  i  informals,  convencions  de  correspondència  formal  i  informal,
convencions de converses telefòniques

01.4. Continguts funcionals: 3.1. Actes fàtics o solidaris (socialitzar) i 3.2. Actes assertius (donar i sol·licitar informació)

01.5. Gèneres textuals Producció i coproducció de textos orals: Interacció
Producció i coproducció de textos escrits: Informació personal

Comprensió de textos orals: Interacció
Comprensió de textos escrits: informació personal

01.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes. Els refranys populars sobre parts del cos i animals
I.1.1.d.  Declinació
I.2.1. Article
I.3. La pertinença.
I.5.1. Adjectius
- Els verbs:платить, сдать, снять, привыкнуть, жечь i derivats.
- Els verbs derivats de жить
V.4. Probabilitat
V.5. Volició

V.10. Preferència
VII.1.1.  L'expressió el subjecte
VII.1.2.  L'expressió del predicat 
VII.1.3.  L'expressió del objecte directe
VIII.3. L’oració exclamativa
VIII.4. L’oració exhortativa
IX.1.7. Aclariment: то есть, точнее, i altres
IX.1.8. Il·lativa: да, да и, а, притом i altres
IX.2. La oració composta amb subordinació
IX.2.1. Aclariment: кто, какой, зачем i altres
IX.2.10. Finalitat i desig: для того, чтобы i altres
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Primer trimestre – d’octubre fins a desembre Примет квартал: октрябрь - декабрь

02 El clima, la natura i les catàstrofes ecològiques Погода — Природа — Экологические катастрофы

02 Погода — Природа — Экологические катастрофы

02.1. Continguts lèxics sobre 
5.1.5. Entorn i orientació i desplaçament.
5.1.8. Ciència i tecnologia

02.2. Continguts socioculturals de 1.5. Geografia; 1.6. Medi ambient

02.3. Continguts  sociolingüístics:  2.1.  i  2.3.  salutacions  i  comiats  formals  i  informals,  convencions  de  correspondència  formal  i  informal,
convencions de converses telefòniques

02.4. Continguts funcionals: 3.3. Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions)

02.5. Gèneres textuals Producció i coproducció de textos orals: Informació i exposició
Producció i coproducció de textos escrits:  Textos informatius i 
textos argumentatius

Comprensió de textos orals: Informació i exposició
Comprensió de textos escrits: Textos informatius i 
textos argumentatius

02.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius. Classes
I.2.5. Pronoms i adverbis: -то, -либо, - нибудь i кое-
III. El temps. Ubicació temporal absoluta.
III.1.1.  Preposicions de temps: в, через, назад, около i altres
III.2. Ubicació temporal relativa: сейчас, завтра, ночью i altres
III.3. Ubicació temporal: durada: долго i altres
- Els verbs derivats de жить
- Els verbs derivats de работать

V.7. Obligació
 V.9. Prohibició
VII.1.7. El comp. circumstancial de temps (CCT)
VIII.3. L’oració exclamativa
VIII.4. L’oració exhortativa
IX. Relacions lògiques
IX.1.7. Aclariment: то есть, точнее, i altres
IX.2.6.  Causa: оттого что, ибо i altres.
- El pronom interrogatiu: Почему?
- Les causes negativa i positiva из-за + Gen. i благодаря + Dat.



EOI Palma de Mallorca – Departament de llengua russa                                              Programació   2019  –  2020                                          Nivell B2

Segon trimestre. De gener a març. Второй квартал: январь – март

03 Salut, medicina i l’esperança de vida Здоровье — Медицина — Долголетие

03 Здоровье — Медицина — Долголетие

03.1. Continguts lèxics sobre 
5.1.3  Alimentació
5.1.4. Habitatge
5.1.6. Cos, salut i higiene.
5.1.8. Ciència i tecnologia

03.2. Continguts socioculturals de 1.2. Vida quotidiana i les seves condicions. Menjars i àpats. Habitatge. Salut i assistència social.

03.3. Continguts  sociolingüístics:  2.1.  i  2.3.  salutacions  i  comiats  formals  i  informals,  convencions  de  correspondència  formal  i  informal,
convencions de converses telefòniques

03.4. Continguts funcionals: 3.3. Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions) i  3.4. Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits
d'acció)

03.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: Interacció
Producció i coproduccio de textos escrits: Instruccions

Comprensió de textos orals: Interacció
Comprensió de textos escrits: instruccions

03.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius. Classes
I.2.5. Pronoms i adverbis indefinits:  -то, -либо, - нибудь i кое-
I.5.1. Adjectius
I.5.2.  Oracions subordinades relatives amb который
I.5.3. Participis de l’aspecte perfectiu i imperfectiu
III.7.1.  L’expressió del present.
III.7.2.  L’expressió del passat.
III.7.3.  L’expressió del futur.
IV L'aspecte imperfectiu.
-  Els  verbs  referits  a  la  salut:  болеть,  переболеть,  лечить  (ся),
выздороветь i altres

- Les expressions:  (не) по силам, не в силах,  (не) в состоянии,
(не) вполне, по возможности, если будет возможность
VII.1.10.  L’estructura dels predicats no verbals
VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació
VIII.2. L’oració interrogativa
VIII.4. L’oració exhortativa
IX. Relacions lògiques
IX.1. La oració composta coordinada
IX.1.3. Contrast: а, же, тогда как i altres
IX.1.5. Assimilació: тоже, также и, i altres
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Segon trimestre. De gener a març. Второй квартал: январь - март

04 El treball, les condicions de feina i l’economia Работа — условия работы — Экономика

04 Работа — условия работы — Экономика

04.1. Continguts lèxics sobre 
5.1.2.1. Feina i activitat professional.
5.1.9. Política i societat
5.1.10. Institucions públiques.

04.2. Continguts socioculturals de 1.2. Vida quotidiana i les seves condicions i 1.7. participació ciutadana

04.3. Continguts  sociolingüístics:  2.1.  i  2.3.  salutacions  i  comiats  formals  i  informals,  convencions  de  correspondència  formal  i  informal,
convencions de converses telefòniques

04.4. Continguts funcionals: 3.2. Actes assertius (donar i sol·licitar informació)

04.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: Interacció i informació
Producció i coproduccio de textos escrits: textos informatius i 
argumentatius

Comprensió de textos orals: Interacció
Comprensió de textos escrits: escrits públics, textos
informatius i argumentatius

04.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.4.3.  Adverbis
I.4.4. Altres
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
II.2.  Verbs de moviment.
- Verbs de moviment sense prefixos
- Verbs de moviment amb els prefixos principals
- Verbs de moviment transitius: нести i altres sense prefixos
- Verbs de moviment transitius: нести i altres amb prefixos при-, у-,
от (o) -, в-, вы-, пере-, раз-, i altres

V.2. Necessitat.
VI.2. Gerundi
VII.1.7.  L’expressió del complement circumstancial de temps (CCT)
VII.1.8. L’expressió del complement circumstancial de mode (CCM)
IX. Relacions lògiques
IX.1. La oració composta coordinada
IX.1.1.  Conjunció: и, да, i altres 
IX.1.2. Disjunció: или, либо, то ли … i altres
IX.1.7. Aclariment: то есть, точнее, i altres
IX.1.8. Il·lativa: да, да и, а, притом i altres
IX.2. La oració composta amb subordinació
IX.2.1. Aclarimen
IX.2.2. Relació
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III.6. Altres. Pronoms i adverbis interrogatius Сколько времени? Во
сколько? i altres
III.7.  Temps verbals
III.7.1.  L’expressió del present.
III.7.2.  L’expressió del passat.
III.7.3.  L’expressió del futur.
IV L'aspecte
IV.1. Imperfectiu.
IV.2. Perfectiu.
- Els verbs derivats de работать
V.1. Capacitat: els verbs мочь / уметь + Inf.
- L’adjectiu breu способен (i derivats) + Infinitiu
- Les expressions:  (не) по силам, не в силах,  (не) в состоянии,
(не) вполне, по возможности, если будет возможность

IX.2.3. Locativa
IX.2.4. Grau o mesura
IX.2.5. Comparació
IX.2.6.  Causa
IX.2.7. Condició
IX.2.8. Concessió
IX.2.9. Conseqüència
IX.2.10. Finalitat i desig
IX.2.11. Temps
IX.2.12. Il·lativa
IX.2.13. Altres
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Segon trimestre. De gener a març. Второй квартал: январь - март

05 La família. La psicologia de les relacions. Internet Семья — психология отношений — интернтет

05 Семья — психология отношений — интернте

05.1. Continguts lèxics sobre 
5.1.1. Identificació personal
5.1.2.5. Actes socials.
5.1.9. Relacions personals i socials.

05.2. Continguts socioculturals de 1.2. vida quotidiana i les seves condicions. Relacions personals i les convencions socials.

05.3. Continguts  sociolingüístics:  2.1.  i  2.3.  salutacions  i  comiats  formals  i  informals,  convencions  de  correspondència  formal  i  informal,
convencions de converses telefòniques

05.4. Continguts funcionals:  3.1. Actes fàtics o solidaris (socialitzar), 3.3. Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions) i  3.4. Actes
directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció)

05.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: Interacció
Producció i coproduccio de textos escrits: Informació personal i 
l’àmbit privat

Comprensió de textos orals: informació personal
Comprensió de textos escrits: informació personal i 
l’àmbit privat

05.6. Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
- El lèxic col·loquial
I.1.2.a.  Pronoms personals
I.1.2.b.  Pronoms demostratius
I.5. La qualitat
I.5.1. Adjectius
I.5.2.   Oracions subordinades relatives  amb  который (declinació:
gènere i nombre)
III. El temps
III.7.2.  L’expressió del passat.

- Els verbs referits als estudis: учить (i derivats), заниматься i altres
- Els verbs derivats de готовить (com a preparació del menjar)
- Els verbs derivats de писать
- Els verbs derivats de читать
V.1. Capacitat: els verbs мочь / уметь + Inf.
- L’adjectiu breu способен (i derivats) + Infinitiu
V.8. Intenció
V.10. Preferència
V.11. Partícules modals
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions
VII.1. Predicats verbals
VII.1.9.  Altres circumstancials
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III.7.3.  L’expressió del futur.
IV L'aspecte
IV.1. Imperfectiu.
IV.2. Perfectiu.
- Atenció als verbs ломать, разбить i semblants.
-  Els  verbs  relacionats  amb etapes  de  la  vida:  звать,  жениться,
разводиться, расходиться, умереть (i derivats)

VII.1.10.  L’estructura dels predicats no verbals
VIII.4. L’oració exhortativa
IX. Relacions lògiques
IX.1. La oració composta coordinada
IX.2.7. La subordinació condicional amb коли, ежели, раз
IX.2.8. La subordinació concessiva amb хотя бы, пусть, i altres
IX.2.9. La subordinació consecutiva amb поэтому, так что i altres
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Tercer trimestre: abril i maig Третий квартал: Апрель - май

06 La societat russa actual: problemes i solucions Cовременное российское общество: проблемы и решения

06 Cовременное российское общество: проблемы и решения

06.1. Continguts lèxics sobre 
5.1.2.4. Mitjans de comunicació
5.1.2.5. Actes socials
5.1.10. Política i societat
5.5.11. Institucions públiques

06.2. Continguts socioculturals de 1.2. Vida quotidiana i les seves convencions.  Valors creences i  actituds.  1.5.  Geografia,  1.7.  Participació
ciutadana, 1.8. Mitjans de comunicació.

06.3. Continguts  sociolingüístics:  2.1.  i  2.3.  salutacions  i  comiats  formals  i  informals,  convencions  de  correspondència  formal  i  informal,
convencions de converses telefòniques

06.4. Continguts funcionals: 3.3. Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions)

06.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: informació i exposició
Producció i coproduccio de textos escrits: escrits públics, textos 
informatius i argumentatius

Comprensió de textos orals:  informació i exposició
Comprensió de textos escrits:  escrits públics, textos 
informatius i argumentatius

06.6.  Continguts morfosintàctics
I.1.1. Substantius
I.1.1.a.  Classes
I.1.1.b.  Gènere
I.2.2. Formes verbals есть / нет
I.2.3. Adverbis i pronoms negatius amb не- i ни-
I.2.4. Pronoms demostratius этот, эта, это, эти i  тот, та, то,
те
I.2.5. Pronoms i adverbis indefinits Amb les partícules -то, -либо, -
нибудь i кое-
II.4.  Preposicions de lloc i moviment:  на, в, о, из, с, над, между  i

- Atenció als verbs ломать, разбить i semblants.
- Els verbs стоять, встать, останавить (i derivats), оставить
 - Les perifrasis verbals быть одетым, быть в + prepositiu
- Els verbs derivats de готовить (com a preparació del menjar)
V.6. Permís
V.7. Obligació
V.9. Prohibició
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
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altres
II.5.  Locucions preposicionals:  далеко от / около i altres  + Gen.;
pядом с + Instr. i altres
II.6.  Altres. Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда?
IV L'aspecte
IV.1. Imperfectiu.
IV.2. Perfectiu.

VIII.4. L’oració exhortativa
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Tercer trimestre: abril i maig Третий квартал: Апрель - май

07 La cultura a Rússia: cinema i literatura Культура России: кино и литература

07 Культура России: кино и литература

07.1. Continguts lèxics sobre 
5.1.2.2. Lleure. Activitats culturals.
5.1.2.4. Mitjans de comunicació
5.1.12. Llengua i comunicació

07.2. Continguts socioculturals de 1.2. vida quotidiana i les seves convencions. 1.4. lleure, cultura i geografia

07.3. Continguts  sociolingüístics:  2.1.  i  2.3.  salutacions  i  comiats  formals  i  informals,  convencions  de  correspondència  formal  i  informal,
convencions de converses telefòniques

07.4. Continguts funcionals: 3.4. Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció)

07.5. Gèneres textuals Producció i coproduccio de textos orals: cultura i lleure
Producció i coproduccio de textos escrits: àmbit cultural

Comprensió de textos orals: cultura i lleure
Comprensió de textos escrits: àmbit cultural

07.6. Continguts morfosintàctics
I.1. L'entitat.
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.  Declinació
I.1.2. Pronom
I.1.2.a.  Pronoms personals
I.1.2.b.  Pronoms demostratius
I.1.2.c.  Altres
I.2. L'existència.
I.2.1. Article
I.2.2. Formes verbals есть / нет

V.9. Prohibició
V.10. Preferència
V.11. Partícules modals
VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions
VII.1. Predicats verbals
VII.1.1.  L'expressió el subjecte
VII.1.2.  L'expressió del predicat 
VII.1.3.  L'expressió del objecte directe
VII.1.4.  L’ expressió del objecte indirecte amb o sense preposició
VII.1.5.  L’expressió del complement circumstancial (CC) amb o sen-
se preposició
VII.1.6.  L’expressió del complement circumstancial de lloc (CCL)
VII.1.7.  L’expressió del complement circumstancial de temps (CCT)
VII.1.8. L’expressió del complement circumstancial de mode (CCM)
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I.2.3. Adverbis i pronoms negatius amb не- i ни-
I.2.4. Pronoms demostratius: этот, эта, это, эти i тот, та, то,
те
I.2.5. Pronoms i adverbis indefinits:  -то, -либо, - нибудь i кое-
V.2. Necessitat.
V.3. Possibilitat
V.4. Probabilitat
V.5. Volició
V.6. Permís
V.7. Obligació
V.8. Intenció

VII.1.9.  Altres circumstancials
VII.1.10.  L’estructura dels predicats no verbals
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
VIII.4. L’oració exhortativa


