
 

 

1 

 

 

 

  

HISTORIA Y CULTURA ARABOISLÁMICAS 

PLAN DOCENTE 

DADES GENERALS 

 

Mòdul: Llengua i Lingüística 

Assignatura: Llengua 

 

Crèdits del mòdul: 5  

Professor: Abdallah Tagourramt

COMPETÈNCIES 

• Capacitat d’integrar nous coneixements i actituds en l’aprenentatge de la llengua àrab. 

• Capacitat comunicativa. 

• Capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit el que se ha aprés. 
• Capacitat d’integrar la informació rebuda. 

• Capacitat de treballar en petits grups o en parella. 

• Habilitat per treballar de forma autònoma. 

 

OBJECTIUS 

• Familiaritzar-se amb les característiques d’un nou idioma que és l’àrab. 

• Entendre les nocions bàsiques de la llengua àrab. 

• Reflexionar sobre la cultura àrab mitjançant l’aprenentatge de la llengua. 
• Saber expressar-se i reaccionar oralment en àrab i en breus situacions comunicatives. 

• Saber escriure i llegir en àrab paraules i frases curtes. 

BLOCS TEMÀTICS  

 

Introducció 

• Presentació de l’assignatura. 

• El mapa lingüístic de la llengua àrab. 
• Estadístiques i dades oficials sobre els parlants de la llengua àrab. 

• El fenomen de la diglòssia: dialectes i la llengua estàndard. 

1. Pronunciació i escriptura de l’alfabet àrab. 

2. Aprendre a escriure lletres i paraules. 

3. Escoltar y repetir oralment expressions curtes. 

4. El sistema vocàlic: vocals breus i vocals llargues. 

5. La geminació: xadda ّ  y la síl·laba tancada: sukūnْ  
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6. El masculí i el femení. 

7. L’article determinat. 

8. Lletres lunars i solars. 

9. Aprendre a llegir les paraules. 

10. Noms propis. 

11. El pronoms personals. 

12. El gentilici. 

13. Presentar-se breument. 
14. Introducció a la interrogació. 

15. Conèixer-se. 

16. Construcció de diàlegs breus. 

17. Els possessius en singular. 

18. Els números: 0-10 

19. Introducció al verb en present. 

20. Professions i aficions. 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES  

 

Les sessions inclouran una part expositiva i una part de treball actiu, i s’enfocaran de 

manera que fomentin la participació, ajudin a la detecció de necessitat i incideixin en la 

relació teoria-pràctica. En general, la metodologia es basa en els següents punts: 

• Exposicions orals del professor. 

• Classes interactives professor-estudiants 

• Treball en petits grups i en parella. 
• Utilització de les TIC en l’aprenentatge de l’àrab.  

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES 

 

• Participació i assistència a les classes: 10 % 

• Preparació dels deures: 10 % 

• Prova escrita: 50 % 

• Prova oral: 30 % 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

Les fonts es poden baixar del campus virtual de l’assignatura. 

• Cal·ligrafia mètode al-Kalima. 

• Carpeta digital Jutwa-Jutwa. 

• Dossier preparat pel professor. 
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