
 
 
Primer curs (correspon a l’A1.1 del MECR) 
 
Objectius generals 
En finalitzar aquest curs, els alumnes haurien de ser capaços de: 
 
— Familiaritzar-se amb dos sil�labaris (hiragana, katakana) i saber-los relacionar amb el so 
al qual corresponen segons el context. 
— Reconèixer cent kanjis (lletres xineses) i escriure’ls de manera ordenada. 
— Llegir en veu alta textos molt simples. 
— Escriure al dictat textos molt simples. 
— Dur a terme intercanvis verbals bàsics: saludar, demanar coses per comprar, demanar 
informació concreta sobre temes d’interès general. 
— Explicar fets en present, passat i futur. 
— Descriure objectes i persones. 
— Explicar de manera senzilla l’estat físic o d’ànim. 
— Saber usar un diccionari japonès/castellà o japonès/català. 
— Familiaritzar-se amb l’ús d’un diccionari de kanji. 
— Entendre frases senzilles (avisos, peticions, instruccions, etc.). 
— Fer preguntes simples. Contestar-les. 
— Escriure cartes curtes demanant o donant informació sobre algun tema concret. 
— Traduir textos de vocabulari bàsic. 
— Usar el japonès com a mitjà de comunicació amb el professor o amb els companys. 
— Respondre correctament a certes informacions. 
 
Funcions lingüístiques 
Funció socialitzadora 
— Presentar-se i presentar una altra persona. 
— Felicitar. 
— Saludar i dir adéu. 
— Preguntar el número de telèfon d’una altra persona. 
— Donar les gràcies. 
— Disculpar-se. 
— Usar les fórmules per donar una cosa a algú. 
— Usar les fórmules habituals de cortesia. 
 
Funció informativa 
— Demanar i donar informació personal (nom, professió, nacionalitat, situació familiar, 
data de naixement, adreça, etc.). 
— Demanar i donar informació sobre el caràcter i l’aspecte físic. 
— Demanar i donar informació sobre l’existència i la localització de coses o persones. 
— Demanar i donar informació concreta sobre llocs: com és (característiques externes); 
com s’hi va (transports, direcció); on és (adreça, distàncies). 
— Demanar i donar informació sobre objectes (nom, característiques, qualitat, color, 
manera d’usar-los, etc.). 
— Demanar i donar informació sobre compres (preu, qualitat, etc.). 
— Demanar i donar informació temporal (hores, dies, setmana, mes, any, duració de 
temps, present i passat, etc.). 



— Demanar i donar informació sobre l’estat de salut o l’estat anímic. 
 
Funció expressiva 
— Expressar satisfacció o insatisfacció, gust o disgust, tristesa o alegria, tranquil�litat o 
intranquil�litat. 
— Expressar interès, desinterès. 
— Expressar sorpresa. 
— Expressar temor, por, preocupació. 
— Expressar dolor. 
 
Funció valorativa 
— Expressar gustos i preferències. 
— Valorar i comparar. 
— Escollir una cosa. 
— Demanar i donar opinions sobre algú, una cosa, un fet o una idea. 
 
Funció inductiva 
— Demanar i donar consells. 
— Demanar permís per fer una cosa. 
— Prohibir de fer una cosa. 
— Demanar a algú que faci alguna cosa (demanar un favor, donar una ordre, demanar ajut, 
etc.). 
— Proposar una idea. 
— Convidar algú. 
— Acceptar o rebutjar una invitació. 
— Preguntar si es pot fer o no una cosa. 
— Expressar una intenció, un propòsit. 
 
Funció metalingüística 
— Preguntar i dir com es diu una cosa en japonès. 
— Preguntar i dir com s’escriu una paraula en japonès. 
— Preguntar com es pronuncia una paraula en japonès. 
— Preguntar i dir si s’ha entès una cosa. 
— Demanar que algú repeteixi el que ha dit. 
— Demanar que es parli més a poc a poc. 
— Demanar que es parli més alt. 
— Demanar i donar explicacions sobre el sentit d’una paraula o d’una expressió. 
 
Continguts gramaticals 
Sintaxi 
— Ordre de la frase japonesa. 
— Oració completa. 
— Oració interrogativa (ka, iktu, nan, nani, dare, doko, dou, donna). 
— Oració negativa (masen). 
— Frases de necessitat (hoshii tai). 
— Frases comparatives (yori hou). 
— Frases de possibilitat (-kamosiremasen). 
— Frases de prohibició (tewa ikemasen, nai de kudasai). 
 
Morfologia 



— Partícules: subjecte, objecte directe, objecte indirecte, direcció, lloc de l’acció, destinació, 
temps, transport (wa, ga, o, no, ni, de, e). 
— Pronoms interrogatius. 
— Pronoms personals (ko, so, a, do). 
— Adjectiu (i, na). 
— Adverbis (ku, ni). 
— Conjugació del verb en present i en passat (desu, deshita). 
— Probabilitat (-deshou, -kamosiremasen). 
— Numeració (-tsu, -mai, -ko, -nin, -hon, -kagetu, -nichi). 
 
Usos del llenguatge 
— El japonès estàndard. 
 
Textos del curs 
Bunka Shokyuu nihongo I. Ed. Bonjinsha. 
 
Llibres complementaris 
Renshuu mondai shuu I. Bonjinsha. 
Basic Kanji Book. Vol. I. 4-89358-091-4. Ed. Bonjinsha. 
 


