
 
 
Segon curs (correspon a l’A1.2 del MECR) 
 
Objectius generals 
En finalitzar aquest curs, els alumnes haurien de ser capaços de: 
 
— Reconèixer i escriure cent kanjis. 
— Utilitzar un diccionari. 
— Llegir en veu alta textos simples. 
— Escriure al dictat textos simples. 
— Llegir i comprendre textos escrits (avisos, instruccions, etc.). 
— Expressar i escriure la seva opinió sobre un tema concret. 
— Explicar de manera ordenada com es prepara un àpat. 
— Expressar-se i escriure amb el gerundi. 
— Usar diferents frases de cortesia en el moment adequat. 
— Traduir textos de vocabulari bàsic. 
— Usar el japonès com a mitjà de comunicació amb el professor i amb els companys de 
classe. 
— Descriure la seva família (relació, edat, caràcter, etc.). 
— Entrevistar algú i ser entrevistat. 
— Escriure i llegir un diari. 
— Comparar informacions i escollir la més important. 
— Redactar un text sobre el seu país i sobre el Japó. 
— Explicar i entendre símptomes d’una malaltia. 
— Demanar i entendre informació sobre la meteorologia. 
 
Funcions lingüístiques 
Funció socialitzadora 
— Demanar i donar informació personal (gustos, interessos, etc.). 
— Demanar i donar informació sobre plans de futur. 
— Usar expressions masculines i femenines. 
— Usar fórmules convencionals de contacte social i de cortesia. 
 
Funció informativa 
— Demanar i donar informació sobre la salut o sobre malalties. 
— Demanar i donar informació sobre com anar a un lloc concret (transport, itinerari, etc.). 
— Descriure hàbits i accions quotidianes en present i en passat. 
— Explicar possibilitat i suposicions. 
 
Funció expressiva 
— Expressar emocions en present i passat. 
— Expressar una excusa. 
— Demostrar el seu interès. 
 
Funció valorativa 
— Comparar informacions i escollir-ne una. 
— Acceptar l’opinió d’una altra persona o buscar un acord. 
 



Funció inductiva 
— Convidar algú. 
— Acceptar o rebutjar una invitació. 
— Oferir una cosa. 
— Demanar o donar un consell de manera formal. 
— Prohibir una acció. 
— Expressar un motiu o una raó. 
 
Funció metalingüística 
— Resumir un text sobre un tema senzill. 
— Resumir l’opinió d’una altra persona. 
— Demanar que algú repeteixi el que ha dit. 
— Saber interrompre correctament. 
 
Continguts gramaticals 
Sintaxi 
— Frases de possibilitat (-deshou, -kamoshiremasen). 
— Frases formals i informals. 
— Oracions compostes (-to, -toki, -kara,-node). 
— Oracions condicionals (-nara). 
— Verb de forma comuna. 
— Verbs transitius i intransitius. 
— Verb de forma -te. 
— Verbs complementaris (-te iku, -te kuru, -te aru, -te iru, -te miru, -te shimau). 
— Verbs d’intencions (-oo, -you, -mashou). 
— Verb potencial (-koto ga dekiru). 
— Forma de raonament (-n desu). 
 
Morfologia 
— Partícules (-shi...shi, — tari...tari). 
— Adverbis (-ku suru, -nu suru, -ku naru, -ku naru). 
— Conjugacions formals, informals, en present i passat dels verbs. 
 
Ús de la llengua 
— Japonès estàndard. 
 
Textos del curs 
El professor de cada grup indicarà els textos del curs. 


