
 
 
Quart curs (correspon al B.1.1 del MECR) 
 
Objectius generals 
Per superar aquest nivell l’estudiant hauran de demostrar la seva capacitat per mantenir una activitat en 
la llengua que els permeti, en cada una de les habilitats bàsiques i amb un grau d’efectivitat 
comunicativa suficient, per assolir els objectius següents: 

 
— Saber pronunciar i escriure correctament aproximadament 200 kanjis (total 600 kanjis). 
— Expressar l’opinió sobre assumptes culturals de forma limitada o peticions senzilles en un context 
conegut. 
— Comprendre informació senzilla dins d’una àrea coneguda. 
— Omplir formularis i escriure relats breus i senzills. 
— Escriure i exposar l’opinió sobre una àrea coneguda. 
— Llegir i comprendre un text escrit de temàtica coneguda. 
— Poder resumir un text.  
— Escriure notes relacionades amb informació personal. 
— Explicar la manera de fer un treball o una activitat. 
— Mencionar l’objectiu que es vol assolir. 
— Utilitzar expressions, paraules i frases de cortesia en el moment adequat i amb la persona adequada. 
— Explicar una causa. 
— Expressar clarament un dubte. 
— Demanar alguna cosa educadament. 
— Explicar els símptomes d'un canvi  
— Explicar l’ús d'una cosa o qualificar-lo. 
— Confirmar una informació. 
— Informar adequadament que s’ha oblidat alguna cosa. 
— Donar i demanar consell. 
— Explicar i preguntar una intenció. 
— Demanar una opinió o indicacions amb unes condicions. 
— Exposar un tema, analitzar-ne els problemes i corregir-los. 
 
Funcions lingüístiques 
Funció socialitzadora 
— Fer o rebre un favor d’una persona desconeguda o coneguda. 
— Utilitzar expressions amb persones conegudes o desconegudes. 
— Utilitzar algunes expressions de caràcter honorífic. 
 
Funció informativa 
— Donar i demanar informació sobre la ubicació d’un lloc. 
— Donar i demanar informació sobre una planificació. 
— Ordenar a una persona que faci quelcom. 
— Utilitzar l’imperatiu per prohibir quelcom. 
 
Funció expressiva 
— Expressar molèstia. 
— Expressar diversos raonaments o situacions. 
— Expressar afecció o desafecció envers quelcom. 
— Expressar dubtes. 



— Expressar interès. 
— Expressar si s’és destre en quelcom o no. 
— Donar èmfasi. 

  
Funció valorativa 
— Mostrar l’opinió i demanar l’opinió d’una altra persona. 
— Jutjar o decidir quelcom amb una condició. 
— Admetre l’opinió o raonament d’una altra persona. 
— Explicar una pauta. 
— Explicar l’objectiu que es vol assolir. 
 
Funció inductiva 
— Oferir quelcom o convidar algú a fer quelcom.  
— Refusar una invitació de manera educada. 
— Transmetre una informació a una altra persona. 
— Demanar i donar un consell. 
— Demanar i donar un permís. 
— Expressar una probabilitat. 
— Expressar un costum. 
 
Funció metalingüística 
— Resumir un text sobre un tema concret. 
— Fer una rèplica a una pregunta i tornar a preguntar. 
— Saber interrompre correctament i educadament. 
 
Continguts gramaticals 
Sintaxi 
— Frases para explicar una situació (- te aru). 
— Frases para explicar preparació envers alguna cosa (-te oku). 
— Frases formals i informals. 
— Oracions compostes (- toki, - nagara). 
— Oracions condiconals (- tari, -ba, - nara, -to). 
— Frases  per explicar voluntat (- tsumori). 
— Frases per donar i demanar consell (- hou ga ii). 
— Frases per explicar la causa d’un accident (- de,- te). 
— Frases per explicar un objectiu (- no tame ni). 
— Frases de prohibició (-na, -ro). 
— Frases condicionals (-ba, -nara). 
— Verb passiu (-reru, rareru). 
— Verb intransitiu i transitiu. 
— Verb causatiu (-saseru - asu) 
— Frases per explicar educadament una raó ( ). 
 
Morfologia 
— Partícules (ga, wa, ni , de to , no, wo , de, -shi, -tari). 
— Adverbis (-ni suru, -ku suru, -ni naru, - ku naru). 
— Qualificatiu. 
— Passiva (-reru. rareru). 
— Condicionals ( -ba, -nara). 
 
Varietat de llengua utilitzada 
— Japonès estàndard. 
 



Textos del curs 
— Minna no nohongo II, 3A corporation, 978-4-88319-103-1 
— Basic kanji book vol. II, Bonjinsha, 978-4-89358-119-8 
 


