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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    Završetak nastave    

Kolokviji  

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

        

Ispitni rokovi  

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

Lipanj 2016.  Srpanj 2016.  Rujan 2016.  Rujan 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 III  



Sadržaj kolegija  

En acabar aquest nivell l’estudiant ha de ser capaç 
d’utilitzar la llengua catalana amb fluïdesa i eficàcia en 
situacions habituals i d’altres més específiques que 
requereixen comprendre, produir i tractar textos orals i 
escrits conceptualment i lingüísticament complexos que 
versen sobre temes generals, actuals o propis del camp 
d’especialització del parlant, en una varietat de llengua 
estàndard (formal i informal) i amb un repertori lèxic 
ampli.  
Pel que fa als continguts gramaticals, es repassaran els 
usos dels temps verbals passats, s’ampliaran els usos 
del present i de l’imperfet de subjuntiu i s’introduiran les 
correlacions de temps verbals. D’aquesta manera, 
l’estudiant podrà expressar situacions passades, reals o 
imaginàries, desitjos, opinions i projectes. També 
s’insistirà en l’ús correcte dels signes ortogràfics, amb 
una especial atenció a l’accentuació.  
Les estudiants seguiran l’aprenentatge de la llengua 
catalana realitzant tasques que millorin la comprensió 
escrita i oral així com l’expressió escrita i, sobretot, oral. 
El mètode d’aprenentatge serà comunicatiu i actiu a 
l’aula, i es combinarà amb exercicis individuals de 
vocabulari i gramàtica (Veus 3).  
  

Obvezna literatura  

- Mas, M. et altri 2005. Veus 3, Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.   
- Diccionari de la llengua catalana (2007), Institut 
d'Estudis Catalans - Gramàtica normativa de la 
llengua catalana , Institut d’Estudis Catalans   

 - Gran Diccionari de la llengua catalana, 
www.enciclopedia.cat - Xuriguera, J.B. 2006. Els 
verbs conjugats, Barcelona: Claret.   
  
Lectura  
-Mecanoscrit del segon origen, Manuel de Pedrolo  
  

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  

o Assistència a classe: Màxim 5 faltes 
d’assistència permeses o Comprensió escrita 
(15%).  Lectura i ressenya de l’obra  

Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de 
Pedrolo o Comprensió oral (15%). Exercicis de 
comprensió a l’aula durant les sessions.  
o Expressió escrita (15%). Exercicis de redacció 
durant el curs. o Expressió oral (15%). Exercicis a 
l’aula o en horari de tutoria.  
o Gramàtica i vocabulari (40%). Dues proves 
parcials durant el curs (una a la meitat i l’altra al 
final).  

  

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, Anem de viatge, la postal (carta o correu 
electrònic), proposta de viatge als Països Catalans 
(presentació)  

Mas, M. et altri 2005. 
Veus 3, Barcelona: 
Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.  

2.    
Unitat 1, Anem de viatge, la postal (carta o correu 
electrònic), proposta de viatge als Països Catalans 
(presentació)  

3.    
Unitat 1, Anem de viatge, la postal (carta o correu 
electrònic), proposta de viatge als Països Catalans 
(presentació)  

4.    
Unitat 1, Anem de viatge, la postal (carta o correu 
electrònic), proposta de viatge als Països Catalans 
(presentació)  

 

5.    
Unitat 2, Explica-m'ho, escriure una nota de 
premsa relatant un assassinat (escrit), Elaborar un 
interrogatori (oral)  

Mas, M. et altri 2005. 
Veus 3, Barcelona: 
Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.  

6.    
Unitat 2, Explica-m'ho, escriure una nota de 
premsa relatant un assassinat (escrit), Elaborar un 
interrogatori (oral)  

7.    
Unitat 2, Explica-m'ho, escriure una nota de 
premsa relatant un assassinat (escrit), Elaborar un 
interrogatori (oral)  

8.    
Unitat 2, Explica-m'ho, escriure una nota de 
premsa relatant un assassinat (escrit), Elaborar un 
interrogatori (oral)  

9.    
Unitat 3, L'habitatge, Presentació sobre la nostra 
casa (escrit) (descripció), Diàleg per al lloguer d'una 
casa (oral)  

Mas, M. et altri 2005. 
Veus 3, Barcelona: 



10.    
Unitat 3, L'habitatge, Presentació sobre la nostra 
casa (escrit) (descripció), Diàleg per al lloguer d'una 
casa (oral)  

Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.  

11.    
 Unitat 3, L'habitatge, Presentació sobre la nostra 
casa (escrit) (descripció), Diàleg per al lloguer d'una 
casa (oral)  

12.    
Unitat 3, L'habitatge, Presentació sobre la nostra 
casa (escrit) (descripció), Diàleg per al lloguer d'una 
casa (oral)  

13.    
Unitat 4, La cuina, escriure una recepta de cuina 
(catalana o croata), Recomanació d'un restaurant a 
Croàcia (oral)  

Mas, M. et altri 2005. 
Veus 3, Barcelona: 
Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.  

14.    
Unitat 4, La cuina, escriure una recepta de cuina 
(catalana o croata), Recomanació d'un restaurant a 
Croàcia (oral)  

15.    
Unitat 4, La cuina, escriure una recepta de cuina 
(catalana o croata), Recomanació d'un restaurant a 
Croàcia (oral)  

 


