Llengua persa I
Professor: Alireza Farrokhzadi
Curs acadèmic 2014-2015
Aquest curs és una iniciació de coneixements de la llengua persa. El curs s’impartirà dos dies per
setmana. Cada classe tindrà una duració d’una hora i mitja.
El curs pretén ser amè: que l’alumne, a mida que avança en el coneixement de l’idioma, ho faci igualment
en la seva història i en les manifestacions culturals que l’envolten.
La finalitat del curs és fomentar l’estudi de la cultura iraniana a la nostra universitat en tots els seus
aspectes.
Hores curs: 40 hores.
Preu del curs: 250 € per curs.
Període i horari de docència del curs: Del 19 de gener al 16 d’abril de 2015. Els cursos seran cada
dilluns i dijous de 17:30 a 19 h.
Aula: 312 (excepte el dilluns 19-1-15 i el dijous 22-1-15 a l’aula 201)
Continguts de les sessions:
-Alfabet persa.
-Repàs dels temes gramaticals apresos al curs d’iniciació.
-Sistema verbal iranià. Temps de present.
-Estudi de l’oració simple en persa.
- Amb l’objectiu d’acostar la realitat iraniana, es realitzaran durant el curs alguns petits diàlegs de la vida
pràctica. També descripcions.
Competències:
-Al final de curs l’alumne coneixerà les estructures per saludar-se, preguntar per la nacionalitat,
expressions de temps, identificació d’objectes, expressar desitjos o intencions etc.
-Coneixerà l’alfabet persa i serà capaç de lleguir i escriure oracions simples en persa.
-Coneixements socioculturals i literaris sobre Iran i la cultura iraniana.
Avaluació:
Es realitzarà una prova escrita l’última setmana del curs.

Llengua persa II
Professor: Alireza Farrokhzadi
Curs acadèmic 2014-2015
Aquest curs és una continuació de coneixements de la llengua persa. El curs s’impartirà dos dies per
setmana. Cada classe tindrà una duració d’una hora i mitja.
El curs pretén ser amè: que l’alumne, a mida que avança en el coneixement de l’idioma, ho faci igualment
en la seva història i en les manifestacions culturals que l’envolten.
La finalitat del curs és fomentar l’estudi de la cultura iraniana a la nostra universitat en tots els seus
aspectes.
Hores curs: 40 hores.
Preu del curs: 250 € per curs.
Període i horari de docència del curs: Del 19 de gener al 16 d’abril de 2015 . Els cursos seran cada
dilluns i dijous de 19 a 20:30 h.
Aula: 4.21 els dilluns i l’aula 4.24 els dijous.
Per accedir a Persa II s’haurà d’haver cursat prèviament Persa I; o bé demostrar, a judici del professor,
que ja es dominen les matèries de Persa I.
Contingut de les sessions:
-El verb: Futur, condicional, passat i imperatiu. Transformacions verbals.
- El nom.
- Estudi de l’oració complexa en persa; Oracions impersonals, passives.
- Els exemples que expliquin les estructures gramaticals estaran escollides de situacions corrents de la
vida diària d’un iranià.
Competències:
-Explicar anècdotes, fets en passat i futur.
-Expressar desitjos, donar ordres…
-Adquisició de vocabulari específic sobre la vida diària i qüestions pràctiques.
-Pràctica escrita i oral, mitjantçant diàlegs que reprodueixen situacions reals.
-Aprofundir en la cultura irània a través de textos clàssics i traduccions literàries.
-Familiaritzar-se amb la música tradicional i actual, a travès de vídeos.
Avaluació:
Es realitzarà una prova escrita l’última setmana del curs.

