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Godina  2017./2018.  Semestar  zimski  

ECTS bodovi  3  
Nastavnik  Artur García Fuster  

e-mail  artur.g.fuster@gmail.com  
vrijeme konzultacija  v. raspored  

Suradnik / asistent    
e-mail    
vrijeme konzultacija    

Mjesto izvoñenja 
nastave  

v. raspored  

Oblici izvoñenja 
nastave  

vježbe  

Nastavno optere ćenje 
P+S+V  0+0+60  

Način provjere znanja i 
polaganja ispita  

kontinuirana evaluacija  

Početak nastave  listopad 2015.  Završetak nastave siječanj 2016.  

Kolokviji  
1. termin  2. termin  3. termin  4. termin  

        

Ispitni rokovi  

1. termin  2. termin  3. termin  4. termin  

Veljača 
2016.  Veljača 2016.  Ožujak 

2016.  
Travanj 
2016.   

Ishodi u čenja  

Ovladavanje morfosintaksom katalonskog jezika i 
razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije na razini 
B1 (prema ZEROJ-u)  

Preduvjeti za upis  Katalonski jezik II  

Sadržaj kolegija  

Els estudiants faran un repàs dels continguts que s’han 
treballat en les classes de llengua catalana anteriors i 
ampliaran els coneixements lingüístics tot seguint un 
enfocament comunicatiu. Durant les sessions de KIII 
s’ampliarà el vocabulari per fer descripcions més 
completes, s’aprendrà a utilitzar noves estructures 
(comparatives, d’obligació, per aconsellar, etc.) i 
s’aprofundirà en el coneixement i l’ús de la combinació 
pronominal. Els temps verbals que es treballaran en 
aquest nivell seran el passat (perfet, imperfet, perifràstic 
i plusquamperfet), el subjuntiu (present) i les formes 
imperatives. Pel que fa a la composició de textos, 
s’introduiran els connectors discursius.  
  



Obvezna literatura  

- Mas, M. et altri 2005. Veus 2, Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.   
- Diccionari de la llengua catalana (2007), 
www.iec.cat, Institut d'Estudis Catalans  
- Gramàtica normativa de la llengua catalana, 
www.iec.cat, Institut  

 d’Estudis Catalans   
- Gran Diccionari de la llengua catalana, 
www.enciclopedia.cat - Xuriguera, J.B. 2006. Els 
verbs conjugats, Barcelona: Claret.   
  

Dopunska literatura  

- Badia i Margarit, A. M. 1995. Gramàtica de la 
llengua catalana, Barcelona: Edicions Proa.  
- Fabra, P. 2006. Gramàtica catalana, Barcelona: 
IEC.  

Internetski izvori  
www.iec.cat 
www.enciclopedia.cat  

Način pra ćenja 
kvalitete  

kontinuirana evaluacija  

Uvjeti za dobivanje 
potpisa   

redovno pohañanje nastave i izvršavanje studentskih 
obveza (tolerira se 5 izostanaka u semestru)  

Način bodovanja 
kolokvija/seminara/vjež  

bi/ispita  

  
Comprensió escrita (15%). Cinc exercicis de lectura, a 
l’aula o a casa.   

1. Comprensió oral (15%). Lectura i ressenya del 
llibre El perquè de tot plegat, de Quim Monzó  
2. Expressió escrita (15%). Quatre/cinc redaccions 
breus.  
3. Expressió oral (15%). Cinc intervencions orals, a 
l’aula o a les tutories.  
4. Gramàtica i vocabulari (40%). Durant el curs es 
faran dues proves per valorar l’assoliment dels 
continguts que s’han treballat. Una es farà a la 
meitat del semestre i una altra al final.  
5. Dossier amb les activitats realitzades a classe o 
a casa (optatiu). Recull de totes les activitats i 
exercicis que el professor ha repartit durant el 
semestre. Pot arrodonir la nota.  
  

Način formiranja 
konačne ocjene  

Kontinuirana 
evaluacija ili  
pismeni ispit 
(70%) usmeni 
ispit (30%).  

Napomena  

Studenti koji ne zadovolje ocjenjivanje putem 
kontinuirane evaluacije dužni su pristupiti pismenom i 
usmenom ispitu.   

  

Vježbe    



Red. 
br.  Datum  Naslov  Literatura  

1.    
Unitat 1 (3), Temps era temps, Descripció d'una 
persona de la infància (amic, familiar, etc.) (escrit), 
Explicar un fet històric ocorregut a Croàcia  

Mas, M. et altri 2005. 
Veus 2, Barcelona: 
Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.  

2.    
Unitat 1 (3), Temps era temps, Descripció d'una 
persona de la infància (amic, familiar, etc.) (escrit), 
Explicar un fet històric ocorregut a Croàcia  

3.    
Unitat 1 (3), Temps era temps, Descripció d'una 
persona de la infància (amic, familiar, etc.) (escrit), 
Explicar un fet històric ocorregut a Croàcia  

4.    
Unitat 1 (3), Temps era temps, Descripció d'una 
persona de la infància (amic, familiar, etc.) (escrit), 
Explicar un fet històric ocorregut a Croàcia  

 

5.    
Unitat 2 (4), “Estic fotut” – Informe sobre una 
persona, consells i recomanacions (a partir d’unes 
fotos), Diàleg metge-pacient (oral, parelles)  

Mas, M. et altri 2005. 
Veus 2, Barcelona: 
Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.  

6.    
Unitat 2 (4), “Estic fotut” – Informe sobre una 
persona, consells i recomanacions (a partir d’unes 
fotos), Diàleg metge-pacient (oral, parelles)  

7.    
Unitat 2 (4), “Estic fotut” – Informe sobre una 
persona, consells i recomanacions (a partir d’unes 
fotos), Diàleg metge-pacient (oral, parelles)  

8.    
Unitat 2 (4), “Estic fotut” – Informe sobre una 
persona, consells i recomanacions (a partir d’unes 
fotos), Diàleg metge-pacient (oral, parelles)  

9.    
Unitat 3 (5), “Què vols fer?”  - Text sobre la feina 
ideal/un ofici antic, Una entrevista de treball a partir 
d’una oferta al periòdic.  

Mas, M. et altri 2005. 
Veus 2, Barcelona: 
Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.  

10.    
Unitat 3 (5), “Què vols fer?”  - Text sobre la feina 
ideal/un ofici antic, Una entrevista de treball a partir 
d’una oferta al periòdic.  

11.    
Unitat 3 (5), “Què vols fer?”  - Text sobre la feina 
ideal/un ofici antic, Una entrevista de treball a partir 
d’una oferta al periòdic.  

12.    
Unitat 3 (5), “Què vols fer?”  - Text sobre la feina 
ideal/un ofici antic, Una entrevista de treball a partir 
d’una oferta al periòdic.  

13.    

Unitat 4 (6), “Què és això?” – La meva tenda 
favorita/traducció de fragments d’un catàleg: 
croat/català, Diàleg/Interacció a un comerç, anem 
de compres! (a partir del catàleg traduït)  

Mas, M. et altri 2005. 
Veus 2, Barcelona: 
Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.  

14.    

Unitat 4 (6), “Què és això?” – La meva tenda 
favorita/traducció de fragments d’un catàleg: 
croat/català, Diàleg/Interacció a un comerç, anem 
de compres! (a partir del catàleg traduït)  

15.    

Unitat 4 (6), “Què és això?” – La meva tenda 
favorita/traducció de fragments d’un catàleg: 
croat/català, Diàleg/Interacció a un comerç, anem 
de compres! (a partir del catàleg traduït)  

 


