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Llicenciatura en Estudis de l'Àsia Oriental 
Iniciació a la Llengua Xinesa II (25768) 
  

OBJECTIUS 
La finalitat d'aquesta assignatura és consolidar els coneixements adquirits a 
Iniciació a la Llengua Xinesa I i adquirir-ne de nous pel que fa a cal·ligrafia i 
gramàtica xineses per desenvolupar una competència mínima en la comprensió i 
l'expressió oral i escrita de situacions comunicatives bàsiques.  
- Consolidar el sistema fonètic del xinès mandarí modern.  
- Ampliar el vocabulari fins al voltant de 650 caràcters, equivalents a unes 1.000 
paraules.  
- Adquirir les bases de la gramàtica xinesa.  

CONTINGUTS 
El curs s'estructura en 8 lliçons, amb l'objectiu de desenvolupar una sèrie de 
competències no només lingüístiques, sinó també pragmàtiques, textuals i 
socioculturals, així com una aptitud a aprendre a aprendre de manera autònoma i 
en grup.  

Gramaticals:  
- Tema-rema  
- Complements resultatiu, potencial, de grau, direccional, durada  
- Oracions amb ba, shi...de, amb pronoms interrogatius com a indefinits, etc.  
- Números aproximats  
- Duplicació de verbs i adjectius  
- Partícules estructurals i modals (guo, ne, de) 
- Comparatius  
- Oracions i construccions compostes (yuelaiyue, yue...yue..., chule...dou, etc.)  
- Ús d'adverbis i preposicions (haishi, hai, jiu, cai, dui, duo)  

Fonètics:  
- Domini i consolidació dels sons, combinacions i tons del xinès mandarí  
- Domini i consolidació del sistema de transcripció pinyin  

Lèxics:  
- 650 caràcters xinesos, equivalents a unes 1.000 paraules  
- Cal·ligrafia: elements dels caràcters, claus i traços  
- Formació i etimologia de caràcters  
- Relacions lèxiques (sinonímia i antonímia)  

Comunicatius i socioculturals:  
- Mitjans de transport  
- Al restaurant  
- A la biblioteca  
- Direccions  
- Els amics  
- Al metge  
- L'habitatge  
- Correus  



AVALUACIÓ  
- El 75 % de la nota correspon a l'examen final.  
- El 25% és el resultat del seguiment del curs (exercicis, assistència, etc.), que en 
cap cas pot baixar la nota de l'examen.  

Bibliografia  
Llibre de text: Yao, Tao-chung i Liu, Yuehua (i d'altres). Integrated Chinese. Level 1 
Part 1 i Level 1 Part 2 (Simplified Character Edition) Textbook. 2a. edició.  
Diccionaris 
No és necessari l'ús de diccionaris a aquest nivell, però en cas de voler començar-
s'hi a familiaritzar els següents són els més útils per a principiants:  
Sun, Yizhen. Nuevo diccionario chino-español. Pequín: Shangwu Yingshuguan, 1999.  
Mateos, F.; Otegui, M.; Arrizabalaga, I. (Instituto Ricci). Diccionario español de la 
lengua china. Madrid: Espasa Calpe, 1999.  
Es tracta de dos diccionaris xinès-espanyol, el primer amb caràcters simplificats i el 
segon amb caràcters tradicionals.  

Recursos a la xarxa  
http://www.language.berkeley.edu/ic/  
Web corresponent al llibre de text que fem servir, amb material complementari, 
sobretot per practicar la comprensió oral. 
http://www.zhongwen.com/  
Web amb molta informació i molt variada sobre la llengua xinesa, escriptura, 
formació de caràcters, etc. http://www.language.berkeley.edu/fanjian/toc.html  
Web per practicar l'escriptura de caràcters. Té exercicis per treballar 
autònomament. 
http://pinyin.info/readings/index.html  
Web per aprofundir en temes de fonètica i transcripció amb pinyin.  

L'assignatura s'impartirà en català majoritàriament, tot i que es combinarà amb el 
xinès a mesura que avanci el curs.  
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