Xinès HSK 4

Fitxa Tècnica
Codi:
CXI4L-A2-2019-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i la cultura xineses, treballadors en empreses amb
relacions internacionals amb Xina o persones amb un interès especial en viatjar o treballar a
Xina.
Objectius:
1. Poder parlar amb una pronuncia natural i amb fluïdesa durant les converses.
2. Ser capaços de comprendre materials referents a temes molt amplis.
3. Ser capaços de construir oracions sense dificultat, dominar tècniques que ajuden a millorar
l'expressió oral, tenir l'aptitud d'organitzar i crear discursos coherents.
4. Dominar 1200 paraules referents a la vida quotidiana.
5. Dominar l'escriptura de 600 caràcters aproximadament.
6. Consolidar els temes gramaticals de nivells anteriors i saber aplicar-los en una conversa.
7. Ser capaços de recórrer a les estratègies adequades per a l'aprenentatge i la selecció de
recursos.
Dates:
del 03/10/2019 al 04/06/2020
Horari:
Dimarts i dijous de 19:30h a 21:00h
Ubicació:
Campus Catalunya - URV
Impartició:
presencial
Durada:
90 h
Preu:
650 €
Coordinació acadèmica:
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Contacte:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat

Més informació:
Requisits d'admissió: Tenir coneixements previs (vocabulari actiu d'aproximandament 1000
paraules); superior a HSK 3 o equivalent.
10% de descompte pels membres de la comunitat univarsitària!
(Es requereix l'acreditació)

Programa
Mòdul:

Llengua i cultura xinesa ( HSK4)

Durada:

90 h.

Contingut:
L'objectiu general d'aquest curs és:

●

●

●

Consolidar el coneixement de la gramàtica bàsica dels cursos
anteriors i ampliar el coneixement de la gramàtica de nivell
intermedi-avançat.
Ampliar el coneixement dels caràcters, el vocabulari i les expressions
idiomàtiques.
Desenvolupar la capacitat comunicativa, tant oral com escrita, sobre
diversos temes (personals, culturals, socials, històrics, professional, etc.)
així com la capacitat de llegir i redactar textos complexos.

1. Les característiques de la llengua xinesa (la pronunciació, els
caràcters i les expressions)
2. El menjar i els protocols a la taula
3. El transport públic
4. Els hospitals i la medicina xinesa
5. La telecomunicació
6. Compres en línia
7. La família i els seus problemes
8. Les festes tradicionals
9. Llegendes i contes històrics
10. Les característiques culturals dels xinesos
11. El matrimoni
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