
   
 

 

Objectius i programa del curs de Rus 1 

(Первый kypc) 

  

Objectius temàtics 

Tenint en compte que l'alumne desconeix el lèxic bàsic, del qual, a més no té referències 
dins la llengua materna i que difícilment pot escoltar, es prestarà màxima atenció als 
temes següents: identificació personal; nacionalitat i professió; ocupacions diàries; 
ciutat i casa; transport i botigues; temps lliure. 

  

Objectius gramaticals i d’ús de la llengua 

L'alumne haurà de fer especial atenció, tant en la comprensió oral i escrita com en la 
producció oral i escrita, a les formes lingüístiques següents: 

o gènere i nombre dels substantius i dels adjectius 
o l'ús bàsic dels casos  
o cas i preposició; sentit locatiu i temporal 
o verbs; present, passat i futur 
o iniciació en l'aspecte; aspecte perfectiu i imperfectiu 
o iniciació en els verbs de moviment 
o pronoms personal, possessius i demostratius. La declinació d'aquests 

pronoms. 

Avaluació 

comprensió auditiva  

o comprensió lectora 
o competència gramatical 
o expressió escrita 
o expressió oral  

Mètode:    “ Русский язык для всех  “   V.G. Kostomarov 

 



   
 

Objectius i programa del curs de Rus  2 

(Bторой kypc) 

 

Objectius  
 

L’objectiu d’aquest curs és consolidar els continguts gramàticals i el lèxic treballat durant el 
curs Rus d’Introducció, així com assolir els continguts gramaticals nous que completaran els 
coneixements bàsics de l’estructura fonètica, morfològica i sintàctica de la llengua russa.  

Alhora és treballaran els següents continguts: 

 
a) comprensió i improvisació de les situacions comunicatives quotidianes: converses 
telefòniques curtes; quedar i fer propostes; demanar; informar i informar-se, convidar, rebre 
visites i felicitar; petits relats del passat i explicació dels plans futurs; 
 

b) comprensió i expressió oral en àrees lèxiques bàsiques (compres, gastronomia, moda, etc.); 
 

c) expressió escrita: cartes i postals; petites notes d’encàrrecs; relats en passat. 

 

Continguts gramaticals 

 L'ús dels casos en singular: consolidació de les estructures bàsiques 

 Declinació en plural: substantiu, adjectiu, pronoms 

 Numerals cardinals i ordinals 

 Grau de l’adjectiu i de l’adverbi 

 Adjectius predicatius i verbs modals  

 Verb i temps verbals: present, passat i futur 

 Aspecte verbal i la seva relació amb el temps verbals 

 Verbs de moviment del grup I i del II. Verbs de moviment amb prefixos 

 Mode imperatiu 

 Oracions compostes bàsiques 

 

 



   
Continguts lèxics 

 Compres: diners, preus i botigues; productes alimentaris, envasos i mesures 

 Gastronomia: al restaurant i al cafè 

 Moda: botigues, peces de vestir, colors, dissenys i mides 

 Festes familiars: celebracions i convidats 

Viatges: llocs i paisatges. A l’estació de tren , d’autobús i a l’areoport  

 Avaluació 

comprensió auditiva  

 comprensió lectora 
 competència gramatical 
 expressió escrita 
 expressió oral 

Mètode:    “ Русский язык для всех  “   V.G. Kostomarov 

 

 


