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NIVELL BÀSIC A2 

Producció i coproducció de textos Comprensió de textos 

Coneixement, selecció segons la intenció comunicativa i ús 

d'estructures sintàctiques senzilles per expressar: 

Reconeixement i comprensió dels significats associats a 

estructures sintàctiques senzilles per expressar: 

I. L'entitat i les seves propietats i les seves propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i valorativa) i quantitat 

(nombre, quantitat i grau) 

I. L'entitat 

I.1.1. Substantius 

I.1.2. Classes 

- Noms comú i propi. 

- Noms animats i inanimats. 

- Gentilicis habituals (masculí, femení i plural). 

I.1.3. Gènere 

- Gènere masculí, femení i neutre; flexió regular i irregular. 

- Substantius d’ús freqüent (professions) amb la mateixa 

forma per al masculí i el femení. 

- Substantius d’ús freqüent (professions) amb formes 

diferents per al masculí i el femení. 

I.1.4. Flexió de nombre 

- Flexió regular i irregular del nombre. 

- Formes invariables. 

I.1.5. Declinació 

- En singular i plural: nominatiu, genitiu, datiu, acusatiu, 

instrumental i prepositiu (en aquest nivell encara no cal que 

l’alumne sigui capaç d’emprar-los de manera activa). 

I.1.6. Pronoms personals 

- Pronoms personals: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. 

- Registre formal i informal. 

I.1.7. Flexió  de pronoms personals 

- Pronoms personals en tots els casos: (nominatiu, genitiu, 

datiu, acusatiu, instrumental i prepositiu). 

I.1.8. Pronoms demostratius 

- Pronoms demostratius: этот, эта, это, эти i тот, 

та, то, те en tots els casos. 

I.1.9 Altres 

- Pronoms interrogatius: Что? Кто? Какой? Который? 

en tots els casos. 

- Pronoms interrogatius: Чей?, Чья?, Чьё?, Чьи? i 

Сколько? 

I.2. L'existència 

I.2.1. Verbs 

- Verb есть / нет (en present, passat i futur). 

I. L'entitat 

I.1.1. Substantius 

I.1.2. Classes 

- Noms comú i propi. 

- Noms animats i inanimats. 

- Gentilicis habituals (masculí, femení i plural). 

- Parts de cos humà i vocabulari relacionat amb salut. 

I.1.3. Gènere 

- Gènere masculí, femení i neutre; flexió regular i irregular. 

- Substantius d’ús freqüent (professions) amb la mateixa 

forma per al masculí i el femení. 

- Substantius d’ús freqüent (professions) amb formes 

diferents per al masculí i el femení. 

I.1.4. Flexió de nombre 

- Flexió regular i irregular del nombre. 

- Formes invariables. 

I.1.5. Declinació 

- En singular i plural: nominatiu, genitiu, datiu, acusatiu, 

instrumental i prepositiu (en aquest nivell encara no cal que 

l’alumne sigui capaç d’emprar-los de manera activa). 

I.1.6. Pronoms personals 

- Pronoms personals: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. 

- Registre formal i informal. 

- Pronoms personal: себя. 

I.1.7. Flexió  de pronoms personals 

- Pronoms personals en tots els casos: (nominatiu,  genitiu, 

datiu,  acusatiu, instrumental i prepositiu). 

- Pronoms personal: себя en tots els casos. 

I.1.8. Pronoms demostratius 

- Pronoms demostratius: этот, эта, это, эти i тот, 

та, то, те en tots els casos. 

I.1.9 Altres 

- Pronoms interrogatius:Что? Кто? Какой? Который? 

Чей? en tots els casos. 

- Pronom interrogatiu: Чей?, Чья?, Чьё?, Чьи? i 

Сколько? 



- Verb быть (en passat i futur). 

I.2.2. Рartícula negativa не 

- La utilització de la partícula не amb la paraula нет i 

adverbis i pronoms negatius: никогда, нигде, никто i 

altres. 

I.2.3. Pronoms demostratius 

- Pronoms demostratius: этот, эта, это, эти i тот, 

та, то, те en tots els casos (nominatiu, genitiu, datiu, acu-

satiu, instrumental i prepositiu). 

I. 3. La pertinença 

I.3.1. Expressió de la pertinença У + SN en Genitiu Есть / 

нет (en present, passat i futur). 

- Possessius мой, твой, его, её, наш, ваш, их, свой en 

tots els casos  en singular i plural. 

- Registre formal i informal. 

I.3.2. Possessius 

- Possessius мой, твой, его, её, наш, ваш, их, свой. 

En singular i plural: 

en tots els casosl. 

- Registre formal i informal. 

I.3.3. Altres 

- Pronom interrogatiu Чей? Чья? Чьё? Чьи? 

I.4. La quantitat 

I.4.1. Quantificadors 

- Numerals cardinals del 0 al 5.000 en cas nominatiu. 

- Numerals ordinals de l’1 al 30 en tots els casos tractats. 

- Sumes i restes. 

- Graus amb + (плюс) i – (минус). 

- Preus. 

I.4.2. Flexió del num. cardinal 1 

- Flexió del numeral cardinal 1 en nominatiu. 

I.4.3. Adverbis 

- Adverbis de quantitat: очень, немного, чуть-чуть, 

мало, почти. 

I.4.4. Altres 

- Pronom interrogatiu Сколько? 

I.5. La qualitat 

I.5.1. Adjectius 

- Posició. 

- Gènere: masculí, femení i neutre; flexió regular; forma 

plena. 

- Nombre: formació del plural; forma plena. 

- Declinació en singular i plural: declinacions dura, blana i 

mixta en tots els casos (en aquest nivell encar no cal que 

l’alumne sigui capaç d’emprar-los de manera activa). 

I.2. L'existència 

I.2.1. Verbs 

- Verb есть / нет (en present, passat i futur). 

- Verb быть (en passat i futur). 

I.2.2. Рartícula negativa не 

- La utilització de la partícula не amb la paraula нет i 

adverbis i pronoms negatius: никогда, нигде, никто i 

altres. 

I.2.3. Pronoms demostratius 

- Pronoms demostratius: этот, эта, это, эти i тот, 

та, то, те en tots els casos (nominatiu,  genitiu, datiu, 

acusatiu, instrumental i prepositiu). 

I. 3. La pertinença 

I.3.1. Expressió de la pertinença - У + SN en Genitiu 

Есть / нет (en present, passat i futur). 

I.3.2. Possessius 

- Possessius мой, твой, его, её, наш, ваш, их, свой. 

En singular i plural: 

en tots els casosl. 

- Registre formal i informal. 

I.3.3. Altres 

- Pronom interrogatiu Чей? Чья? Чьё? Чьи? 

I.4. La quantitat 

I.4.1. Quantificadors 

- Numerals cardinals del 0 al 1.000.000 en cas nominatiu. 

- Numerals ordinals de l’1 al 30 en tots els casos tractats. 

- Sumes i restes. 

- Graus amb + (плюс) i – (минус). 

- Preus. 

I.4.2. Flexió del num. cardinal 1 

- Flexió del numeral cardinal 1 en tots els casos. 

I.4.3. Adverbis 

- Adverbis de quantitat: очень, немного, чуть-чуть, 

мало, почти. 

I.4.4. Altres 

- Pronom interrogatiu Сколько? 

I.5. La qualitat 

I.5.1. Adjectius 

- Posició. 

- Gènere: masculí, femení i neutre; flexió regular; forma 

plena. 

- Nombre: formació del plural; forma plena. 

- Declinació en singular i plural: declinacions dura, blana i 

mixta en tots els casos (en aquest nivell encar no cal que 

l’alumne sigui capaç d’emprar-los de manera activa). 



- Adjectius breus d’ús freqüent. 

- Modificació del nucli mitjançant el sintagma adverbial: 

очень. 

- Concordança amb el substantiu. 

- Funcions sintàctiques: 

 - Atribut. 

 - Predicat. 

I.5.2 Altres 

- Pronom interrogatiu Какой? Какая? Какое? Какие? en 

singular i plural en tots els casos. 

I.5.3. Oracions subordinades relatives 

- Oracions subordinades relatives amb la paraula relativa 

который en tots els casos singular i plural. 

I.6. El grau 

I.6.1. Comparatius 

- No en aquest nivell. 

I.6.2. Superlatius 

- Regles de formació dels superlatius amb самый. 

- Adjectius breus d’ús freqüent. 

- Modificació del nucli mitjançant el sintagma adverbial: 

очень. 

- Concordança amb el substantiu. 

- Funcions sintàctiques: 

 - Atribut. 

 - Predicat. 

I.5.2 Altres 

- Pronom interrogatiu Какой? Какая? Какое? Какие? en 

singular i plural en tots els casos. 

I.5.3. Oracions subordinades relatives 

- Oracions subordinades relatives amb la paraula relativa 

который en tots els casos singular i plural. 

I.6. El grau 

I.6.1. Comparatius 

- Regles de formació dels Comparatius i les seves 

excepcions. 

- Comparatius irregulars més freqüents. 

- Refranys populars amb comparatius. 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, direcció, destinació, distància i 

disposició). 

II.1. Verbs  indicadors de la posició de l’objecte o la per-

sona a l’espai 

- Verbs / indicadors de la posició de l’objecte o la persona a 

l’espai cтоять, лежать, висеть (en present, passat i fu-

tur). 

II.2. Verbs de moviment 

- Verbs de moviment d’una o diverses direccions идти, 

ходить, ехать, ездить, лететь, летать (en present, 

passat i futur) amb prefixos по-, при-, у-, вы-, в(о)-, пере-, 

про- i altres. 

II.3. Adverbis de lloc 

- Els més freqüents: (где?) здесь, там, тут, справа, 

слева, рядом, напротив i (куда?) сюда, туда, 

направо, налево, прямо. 

II.4. Preposicions de lloc i moviment 

- Les més usuals: на, в, о, из, с, до, по, к, у, через i altres. 

II.5. Locucions preposicionals comuns 

- Далеко от / недалеко от / около / напротив / справа 

от / слева от + Genitiu i altres. 

II.6. Altres 

- Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда? 

II.1. Verbs  indicadors de la posició de l’objecte o la per-

sona a l’espai 

- Verbs / indicadors de la posició de l’objecte o la persona a 

l’espai cтоять, лежать, висеть (en present, passat i 

futur). 

- Verbs que indiquen el moviment que es dóna a l'objecte 

amb la finalitat de que ocupi la posició corresponent (по) 

ставить, (по) ложить, (по) весить (en present, 

passat, futur i imperatius). 

II.2. Verbs de moviment 

- Verbs de moviment d’una o diverses direccions идти, 

ходить, ехать, ездить, лететь, летать, плыть, 

плавать (en present, passat i futur) amb prefixos по-, 

при-, у-, вы-, в(о)-, пере-, про- i altres. 

II.3. Adverbis de lloc 

- Els més freqüents: (где?) здесь, там, тут, справа, 

слева, рядом, напротив i (куда?) сюда, туда, 

направо, налево, прямо. 

II.4. Preposicions de lloc i moviment 

- Les més usuals: на, в, о, из, с, до, по, к, у, через, за, 

перед, под, над, между i altres. 

II.5. Locucions preposicionals comuns 

- Далеко от /недалеко от / около / напротив / 

справа от / слева от + Genitiu i altres. 



II.6. Altres 

- Pronoms interrogatius: Где? Куда? Откуда? 

III. El temps 

III.7.1.  L’expressió del present 

- L’expressió del present amb adverbis i expressions tempo-
rals 

- 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 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 

- La veu passiva en el passat 

- Els participis  actius i passius del passat 

III.7.3. Expressió del futur 

- Expressió del futur habitual i duratiu. 

- L’expressió del futur habitual i duratiu. 

- El present com a futur immediat. 

- La veu passiva en el futur. 

- El futur simple com a present en les accions reiteratives. 

- El futur simple com a passat, per expressar 

accions alternes, una acció sobtada o l’absèn-

cia d'acció. 

III. 7.1.  L’expressió del present 

- Expressió del present amb adverbis i expressions tempo-
rals 

- La primera i la segona conjugacions 

- Conjugació dels verbs regulars 

- Conjugació dels verbs irregulars 

- Conjugació dels verbs reflexius amb -ся. 

- Verbs transitius 

- Els gerundis de l’aspecte imperfectiu 

- La veu passiva en el present 

- Els participis  actius i passius del present 

- El present amb significat d'imperatiu, en forma de 1ª per-
sona del plural: Идём (те)! 

III.7.2.  L’expressió del passat 

- El passat en funció de present, (verbs moviment: пошёл, 
поехал i altres) 

- El passat habitual i duratiu 

- El passat puntual 

- El present amb significat de passat (emfàtic) 

- Els gerundis de l’aspecte perfectiu 

- La veu passiva en 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 

- El futur simple com a present en les accions reiteratives 

- El futur simple com a passat, per expressar 

accions alternes, una acció sobtada o l’ab-

sència d'acció 

IV. L’aspecte 

IV.1.L’imperfectiu 

- Imperfectiu: progressiu, continu i habitual dels verbs més 

freqüents. 

- L’aspecte imperfectiu en el passat. 

- El futur compost de l’aspecte imperfectiu. 

IV.2. Perfectiu: 

- Perfectiu: puntual, resultatiu dels verbs més freqüents. Ac-

ció finalitzada. 

- L’aspecte perfectiu en el passat i la seva oposició a l’imper-

fectiu. 

IV.1.L’imperfectiu 

- Imperfectiu: progressiu, continu i habitual dels verbs més 

freqüents. 

- L’aspecte imperfectiu en el passat. 

- El futur compost de l’aspecte imperfectiu. 

- Els imperatius de l’aspecte imperfectiu. 

IV.2. Perfectiu: 

- Perfectiu: puntual, resultatiu dels verbs més freqüents. Ac-

ció finalitzada. 

- L’aspecte perfectiu en el passat i la seva oposició a l’im-

perfectiu. 



- El futur simple de l’aspecte perfectiu i la seva oposició a 

l’imperfectiu. 

- El futur simple de l’aspecte perfectiu i la seva oposició a 

l’imperfectiu. 

- Els imperatius de l’aspecte imperfectiu. 

V. La modalitat 

V. 1.Capacitat 

- Verbs мочь / уметь + Infinitiu. 

V.2.Necessitat / desig 

- Adverbis predicatius надо / нужно + Infinitiu. 

- Adjectiu breu нужен / нужна / нужно / нужны + SN. 

V.3.Possibilitat 

- Adverbis predicatius можно / нельзя + Infinitiu. 

- Verb может / могут быть  + SN. 

- Adverbi modal: наверное. 

- Verb хотеть + SN. 

- Verb мочь + Inf. 

- Adjectiu breu должен, долж-на, должны, должно + Inf. 

V.8.Intenció 

- Verb хотеть + Infinitiu. 

V.9.Prohibició 

- Adverbi predicatiu нельзя + Infinitiu. 

V.10.Preferència 

- Verb нравиться / больше любить + Infinitiu. 

V. 1.Capacitat 

- Verbs мочь/уметь + Infinitiu. 

V.2.Necessitat / desig 

- Adverbis predicatius надо / нужно + Infinitiu. 

- Adjectiu breu нужен / нужна / нужно / нужны + SN. 

V.3.Possibilitat 

- Adverbis predicatius можно / нельзя + Infinitiu. 

- Verb может / могут быть + SN. 

- Adverbi modal: наверное. 

- Verb хотеть + SN. 

- Verb мочь + Infinitu. 

- Adjectiu breu должен, долж-на, должны, должно + 

Infinitiu. 

V.8.Intenció 

- Verb хотеть + Infinitiu. 

V.9.Prohibició 

- Adverbi predicatiu нельзя + Infinitiu. 

V.10.Preferència 

- Verb нравиться / больше любить + Infinitiu. 

VI. El mode 

VI.1. Adverbis i locucions adverbials 

- De manera: хорошо, плохо, быстро, медленно, etc. 

- De grau: очень, немного, чуть-чуть, мало, почти. 

VI.2. Altres 

Pronom interrogatiu: Как? 

VI.1. Adverbis i locucions adverbials 

- De manera: хорошо, плохо, быстро, медленно, etc. 

- De grau: очень, немного, чуть-чуть, мало, почти. 

VI.2. Altres 

Pronom interrogatiu: Как? 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions 

VII.1. Estructura dels predicats verbals 

- Funció sintàctica del sintagma verbal. 

- Verb, Subjecte, OD, Atribut i CC. 

- Fenòmens de concordança. 

VII.2. Estructura dels predicats no verbals 

- Fenòmens de concordança: adjectius breus d’ús freqüent. 

VII.1. Estructura dels predicats verbals 

- Funció sintàctica del sintagma verbal. 

- Verb, Subjecte, OD, Atribut i CC. 

- Fenòmens de concordança. 

VII.2. Estructura dels predicats no verbals 

- Fenòmens de concordança: adjectius breus d’ús freqüent. 

- Adverbis predicatius impersonals i amb persona en datiu 

per indicar estat físic o psíquic de la persona o estat del 

medi ambient. 

VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 



VIII.1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa) 

- Tipus d’oració, elements constituents i la seva posició. 

- Oració declarativa amb verb en forma afirmativa. 

- Oració negativa: 

 - La utilització de la partícula не amb la paraula нет i 

adverbis i pronoms negatius: никогда, нигде, никто i 

altres. 

- Posició de la negació. 

VIII.2. L’oració interrogativa 

- Oració interrogativa: 

 - Total 

 - Parcial amb element interrogatiu i el·líptic. 

VIII.3. L’oració exclamativa 

- Oracions declaratives amb Как …! Какой …! Какая…! 

Какое…! Какие…! 

VIII.4. L’oració exhortativa 

- L’oració exhortativa amb Давай...! 

VIII.1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa) 

- Tipus d’oració, elements constituents i la seva posició. 

- Oració declarativa amb verb en forma afirmativa. 

- Oració negativa: 

 - La utilització de la partícula не amb la paraula нет i 

adverbis i pronoms negatius: никогда, нигде, никто i 

altres. 

 - Posició de la negació. 

- Estil directe i indirecte. 

- Estil indirecte: 

 - transmetre una informació. 

 - transmetre una pregunta amb paraula interrogativa. 

 - transmetre una pregunta per confirmar o negar una infor-

mació amb ли. 

 - transmetre mandat, consell, prec amb чтобы. 

VIII.2. L’oració interrogativa 

- Oració interrogativa: 

 - Total 

 - Parcial amb element interrogatiu i el·líptic. 

VIII.3. L’oració exclamativa 

- Oracions declaratives amb Как …! Какой …! Какая…! 

Какое…! Какие…! 

VIII.4. L’oració exhortativa 

- L’oració exhortativa amb Давай...! Пусть...! 

- Els imperatius de l’aspecte imperfectiu i perfectiu. 

IX.Les relacions lògiques 

IX.1.Conjunció 

- Coordinació amb и. 

IX.2.Disjunció 

- coordinació disjuntiva amb или 

IX.3.Contrast 

- coordinació adversativa amb а, но. 

IX.4.Comparació: construccions comparatives 

No en aquest nivell 

IX.5.Causa 

- Subordinació causal amb потому что i pronom 

interrogatiu: Почему? 

IX.6.Condició 

- Subordinació condicional amb если i если бы. 

IX.7.Conseqüència 

- Subordinació consecutiva amb поэтому. 

IX.8.Finalitat i desig 

- Subordinació  final amb чтобы. 

IX.1.Conjunció 

- Coordinació amb и 

IX.2.Disjunció 

- Coordinació disjuntiva amb или 

IX.3.Contrast 

- coordinació adversativa amb а, но. 

IX.4.Comparació: construccions comparatives 

- Construccions comparatives amb чем, (не)такой, как; 

(не) так, как. 

IX.5.Causa 

- Subordinació causal amb потому что i pronom 

interrogatiu: Почему? 

IX.6.Condició 

- Subordinació condicional amb если i если бы. 

IX.7.Conseqüència 

- Subordinació consecutiva amb поэтому 

IX.8.Finalitat i desig 



IX.9. Altres 

- Puntuació en les oracions compostes: utilització de coma 

abans de les conjuncions. 

- Subordinació  final amb чтобы i pronom interrogatiu: 

Зачем? 

IX.9. Altres 

- Puntuació en les oracions compostes: utilització de coma 

abans de les conjuncions. 

 


