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前書き

El material didàctic associat a aquesta assignatura consta d’una part en format

paper i d’una part en suport web. La part en paper és el material imprès que

teniu a les mans. A continuació us expliquem com està plantejat i quina és la

manera de treballar-hi.   

I. Funcionament del material escrit 

1) 会話例
れい

 aEn aquest apartat trobareu diferents exemples relacionats amb el tema de cada

lliçó (mòdul) del curs. Us recomanem que primer escolteu aquests “Exemples

de conversa” al web, que corresponen als “Diàlegs”, encara que no els enten-

gueu ni sapigueu el significat d’allò que escolteu. Després, llegiu-los en veu al-

ta. A continuació, llegiu la “Gramàtica”, les “Notes”, el “Vocabulari” i la

“Traducció”, per comprovar els significats i aclarir els dubtes que pugueu tenir.

També us aconsellem que graveu la vostra veu i escolteu la gravació per com-

parar la vostra pronunciació amb la dels models. 

2) 文法
ぽう

Sempre se seguirà un mateix model. En primer lloc, trobareu una oració que

conté els temes gramaticals que s’explicaran a continuació.

3) メモ

En l’apartat de les “Notes” es detalla l’ús de les salutacions i les expressions, i

també hi trobareu diccions. A banda d’això, aquest apartat es dedica a allò que

s’ha estudiat en altres cursos i convé repassar. 

4) 語彙
い

 i 補
ほ

足語彙
い

En l’apartat del “Vocabulari” trobareu les paraules mínimes necessàries que

heu de conèixer per a progressar en aquesta assignatura. 

En el “Vocabulari complementari” trobareu aquelles paraules que, tot i que

no cal que s’aprenguin en la lliçó, considerem que us poden ser útils segons

els vostres interessos. Si, més endavant, cal aprendre cap paraula de la llista

del “Vocabulari complementari” de lliçons anteriors, apareixerà de nou en

l’apartat del “Vocabulari”. 

Vegeu el material web de l’assignatura.



CC BY • PID_00160955 4 Llengües de l’Àsia oriental: Japonès V

5) 訳
やく

Aquí trobareu les traduccions dels “Exemples de conversa” més fidels i properes

a l’original japonès i que, al mateix temps, queden naturals en català. 

Si s’escau, hem indicat les traduccions literals (lit.) en els altres apartats de la

lliçó.

6) 文
ぶん

法
ぽう

のまとめ

Per a un millor aprenentatge de l’idioma, us recomanem que llegiu amb

atenció i aprengueu els esquemes que teniu en el “Resum de la gramàtica”.

Per a practicar-ne l’estructura, també podeu fer servir altres paraules que

hàgiu après. 

7) 練
れん

習
しゅう

Us proposem un conjunt d’exercicis que us permetran familiaritzar-vos

amb els nous temes i estructures gramaticals i per a aprendre el vocabulari

nou. En el solucionari de cada mòdul trobareu les solucions dels exercicis,

tant gramaticals com de pràctica de kanji o de pronunciació, perquè vosaltres

mateixos pugueu anar corregint els exercicis que heu fet, comprovar-ne el

resultat i estudiar al vostre ritme. Pel que fa als exercicis d’expressió escrita,

els podreu enviar al vostre consultor o a la vostra consultora perquè us en

facin unes correccions personalitzades. 

8) 言葉
ば

と文化
か

En aquest apartat trobareu explicacions dels usos de paraules, salutacions o oraci-

ons sobre els quals podríeu tenir dubtes o necessitat d’aclariments més detallats. 

9) 漢字 

En cada lliçó estudiareu uns 10 kanji. Practiqueu escrivint diversos cops el kanji

en els quadres blancs o també en fulls en blanc fins que aconseguiu escriure’l

sense veure’n el model. Pel que fa a l’origen, hem triat, d’entre diferents expli-

cacions possibles, la que considerem que us facilita més la comprensió de la

forma, l’estructura o la memorització del caràcter. Pot arribar a haver-hi diverses

teories sobre l’origen d’un kanji. En aquest material ens hem centrat a donar-vos

suport en el vostre aprenentatge. A sota el model de cada kanji, teniu les for-

mes de llegir 音
おん

読み i 訓
くん

読み . Per a diferenciar-les l’una de l’altra, la forma

de llegir 音
おん

読み està escrita en katakana, i 訓
くん

読み la forma de llegir en

hiragana. Com que això és un manual i no un diccionari, quan un kanji té

moltes 音
おん

読み i 訓
くん

読み , i atès que posar-les totes complicaria el vostre apre-
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nentatge, hem inclòs les d’ús més freqüent. A sota, teniu oracions o paraules

que contenen el kanji i que us serviran d’exemple per a conèixer els usos del ca-

ràcter. Les que estan marcades amb el símbol  són les que han sortit en la

lliçó i de les quals heu d’aprendre els 音
おん

読み i 訓
くん

読み . Les que no porten

el símbol  contenen un kanji que es llegeix amb 音
おん

読み o 訓
くん

読み que no

s’usa en les paraules que heu estudiat en els altres apartats de la lliçó. No cal

aprendre-les per a seguir l’assignatura. Això no obstant, si voleu avançar més

ràpidament en l’aprenentatge dels kanji o fer cap prova de nivell, també podeu

fer els exercicis que no porten el símbol .

Hem plantejat d’aquesta manera l’estudi dels kanji perquè costa una mica

aprendre’n les formes de llegir si no s’utilitzen sovint. Un kanji no es pot llegir

de qualsevol manera. Si no coneixeu la paraula de la qual forma part un kanji,

no el sabreu llegir. Si en les lliçons posteriors surt cap kanji que es llegeix amb

音
おん

読み o 訓
くん

読み encara no practicat, el tornarem a explicar.

10)発
はつ

音
おん

 aEn cada lliçó practicareu un tema de pronunciació. Us aconsellem que escolteu

diversos cops els enregistraments al web i els repetiu imitant-ne la pronunciació.

És normal que al començament algunes parts del mots us resultin difícils de

seguir, comprendre o pronunciar. Tot i així, al llarg del curs assolireu una

pronunciació més bona amb l’ajuda dels exercicis dels materials en paper i

del web.

11)漢字の復
ふく

習
しゅう

En aquest curs repassareu els kanji que heu après en les assignatures Japonès II,

Japonès III i Japonès IV i trobareu exercicis per a estudiar-ne la lectura i l’escrip-

tura. També hi trobareu paraules que s’escriuen amb alguns dels kanji que ja

heu estudiat en aquesta assignatura, però presentats en una manera de llegir-

los que encara no coneixeu. Progressareu en el repàs de manera gradual: en el

primer mòdul d’aquesta assignatura, repassareu sobretot els kanji que heu es-

tudiat en el primer mòdul de Japonès IV i els que havíeu estudiat anteriorment;

en el segon mòdul, estudiareu els kanji que heu après fins al segon mòdul de

Japonès IV i els altres que havíeu après fins llavors, etc.

II. Coneixements previs per al seguiment de l’assignatura 

Al començament de l’assignatura Japonès II us hem explicat els trets de la llen-

gua japonesa que calia saber per a poder iniciar-ne l’aprenentatge, i en l’assig-

natura Japonès III, el que s’estudia en el nivell anterior. En aquest apartat, us

explicarem breument i de manera esquemàtica els coneixements imprescindi-

Vegeu el material web de l’assignatura.
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bles per a començar a estudiar aquesta assignatura i que heu adquirit  al llarg

de l’assignatura Japonès IV. 

A. 漢字 

 a
Cal saber escriure els kanji següents. Pel que fa a les formes de llegir 音

おん

読み i

訓
くん

読み que cal conèixer de cada un d’ells, vegeu l’apartat de kanji de cada

mòdul de Japonès III. Quan els kanji tinguin formes de llegir 音
おん

読み i 訓
くん

読み

que ja hauríeu de conèixer, no portaran furigana en els mòduls de Japonès V.

B. Objectius 

A continuació, veureu els objectius que heu assolit en l’assignatura de Japonès IV

i allò que heu de saber fer per poder seguir el contingut de Japonès V. Llegiu

també els exemples que teniu a continuació de cada objectiu. Fixeu-vos en les

partícules, els pronoms, els adjectius, els interrogatius i els verbs que en for-

men part. 

Atenció: el número de mòdul correspon al mòdul de Japonès IV.a 

Mòdul 1

• Saber parlar d’habilitats:

私は日本語ができます。

英語が分かります。

日本語で買い物をすることができます。

• Saber expressar necessitats d’objectes i de valors abstractes:

ノートと鉛
えん

筆
ぴつ

が要
い

ります。

時間が要
い

ります。

El número de mòdul correspon al 
mòdul de Japonès IV en què s’explica 
cada kanji. 

Mòdul 1 言 英 映 回 去 字 早 文 走 好

Mòdul 2 家 牛 新 古 作 洗 茶 田 肉 味

Mòdul 3 図 館 貸 借 返 漢 長 短 多 西

Mòdul 4 物 朝 昼 夜 旅 屋 帰 度 計 送

Mòdul 5 仕 事 用 使 所 曜 同 答 始 終
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• Ser capaços d’expressar permisos i prohibicions: 

図書館の本は二週間まで借
か

りることができます。

試
し

験
けん

中にノートを見てはいけません。

• Saber expressar si s’ha produït un canvi o si s’ha dut a terme l’acció referida: 

A: 日本語で電話をかけることができますか。

B: いいえ、まだです。

• Saber establir comparacions: 

作文の試
し

験
けん

は聴
ちょう

解
かい

の試
し

験
けん

より難
むずか

しかったです。

• Ser capaços d’indicar límits: 

フランス語は一年だけ勉
べん

強
きょう

しました。

• Saber comptar coses enquadernades i pisos: 

英語の辞
じ

書が 4 冊
さつ

あります。

事
じ

務
む

所
しょ

は 1 階
かい

にあります。

Mòdul 2 

• Ser capaços de parlar de cuina:

豚
ぶた

肉とトマトで簡
かん

単
たん

な料
りょう

理
り

を作りました。

• Saber expressar una seqüència d’accions: 

豚
ぶた

肉とトマトを薄
うす

く切
き

って、なべに入れます。

• Aprendre la manera d’explicar amb quins ingredients estan preparats uns

plats: 

この料
りょう

理
り

は野
や

菜
さい

と魚で作ります。

• Ser capaços d’indicar un canvi ocasionat per la voluntat d’algú: 

水を入れて、味を薄
うす

くしました。
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• Aprendre la manera d’oferir-se a fer una acció:

手伝
つだ

いましょうか。

• Saber emfatitzar una quantitat: 

ハムを 500 グラムも買いました。

• Poder expressar el temps que cal per a dur a terme una acció: 

15 分でできます。

• Saber comptar amb les unitats de gram, quilogram i litre:

お湯
ゆ

を沸
わ

かして、砂
さ

糖
とう

を 300 グラム入れます。

しょうゆを 2 リットル買いました。

• Comprendre les bones maneres bàsiques a l’hora de menjar plats japo-

nesos.

Mòdul 3

• Aprendre a formular una petició perquè l’interlocutor faci una acció:

すみませんが、店の電話番
ばん

号
ごう

を書いてくださいませんか。

• Saber donar indicacions o instruccions: 

本は返却期限までに返してください。

• Ser capaços d’expressar la quantitat d’objectes, animals i persones: 

日曜日の朝、図書館は子供でいっぱいでした。

• Aprendre a demanar permís per a dur a terme una acció:

この雑誌のコピーをしてもいいですか。

• Ser capaços d’indicar la manera com es fa una acció i també el seu resultat:

図書館で静かに本を読みます。
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• Saber expressar una acció que es desenvolupa en un període de temps, i hà-

bits o costums: 

パウさんは登録カウンターで手続きをしています。

エバさんは 6 年前から今の会社で働いています。

• Saber comptar fent servir els sufixos - 杯 , - 匹 i - 本 :

お茶を 1 杯いかがですか。

赤と青のボールペンを 1 本ずつください。

Mòdul 4

• Ser capaços de parlar d’intercanvi de regals i saber explicar qui regala què

en quina ocasió:

誕
たん

生日に加
か

藤
とう

さんに財
さい

布
ふ

をあげました。

• Saber descriure si un objecte es manipula amb comoditat o no: 

この財
さい

布
ふ

は大きくて、とても使いやすいです。

• Aprendre a establir comparacions i expressar semblances entre dues coses: 

お人形
ぎょう

のような赤
あか

ちゃんですね。

• Ser capaços d’indicar que una acció no ha passat: 

まだ石
いし

井
い

さんへのプレゼントを買っていません。

• Ser capaços de parlar en tercera persona del desig de posseir una cosa:

石
いし

井
い

さんは靴
くつ

下を欲
ほ

しがっていましたよ。

• Comprendre la diferència d’ús entre la forma -te i aquesta forma més la par-

tícula から per a expressar l’ordre de les accions: 

大学を卒
そつ

業
ぎょう

してから、何年になりますか。

• Conèixer alguns aspectes dels costums japonesos sobre intercanvi de regals. 
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Mòdul 5 

• Ser capaços d’indicar l’anterioritat i la posterioritat en un ordre d’accions: 

渡
わた

辺
なべ

さんの会社に寄
よ

る前に、電話で連
れん

絡
らく

をしました。

• Saber parlar d’experiències: 

日本語で電話をかけたことがありますか。

• Saber explicar quant de temps ha transcorregut des de la realització d’una

acció o un esdeveniment: 

今の会社に入ってから、もう 10 年になります。

• Ser capaços d’indicar el límit temporal o el termini per a dur a terme una

acció: 

金曜
よう

日までにこの資
し

料
りょう

を送
おく

ってください。

• Aprendre a expressar que una acció es fa com a preparació: 

経
けい

済
ざい

の歴
れき

史
し

について調
しら

べておきます。

• Saber explicar que una acció ja s’ha acomplert i l’estat del seu resultat es

manté o continua: 

会場
じょう

は予
よ

約
やく

してあります。

• Ser capaços d’expressar que una acció està prohibida o no és convenient

que es porti a terme: 

ここを通ってはいけません。

• Comprendre alguns modals propis en un intercanvi de targetes de visita.

C. 発
はつ

音
おん

 

Repassarem els trets bàsics dels accents de la llengua japonesa en els noms

constituïts per diverses mores (unitats fonètiques de tipus síl·laba). 
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Els accents dels noms que tenen de dues a cinc mores i porten partícula* al dar-

rere, es classifiquen en els tipus que veureu a continuació: 
* La partícula serà d’una sola 

síl.laba i els noms no portaran 
res al davant.

Una mora:

はが 
(fulla)

はが 
(dent)

Dues mores:

にわが 
(jardí)

みせが 
(botiga)

まえが 
(part anterior)

Tres mores:

つくえが 
(taula)

たまごが 
(ou)

てんきが 
(temps)

おとこが 
(home)

Quatre mores:

せんたくが 
(bugada)

いちがつが 
(gener)

せんせいが 
(professor -a)

としょかんが
 (biblioteca)

タクシーが 
(taxi)

Cinc mores:

むすめさんが 
(la teva / seva filla)

おしょうがつが
(Any Nou)

にほんじんが 
(japonès -esa)

あさごはんが 
(esmorzar)

おとうさんが 
(pare)

じゅうよっかが
(el dia 14)
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Objectius

1. Ser capaços d’explicar els símptomes d’una malaltia, lesió o malestar.

2. Saber aconsellar a algú.

3. Saber demanar i donar una explicació d’una situació o d’un fet.

4. Ser capaços de fer peticions perquè l’interlocutor no emprengui alguna

acció.

5. Saber indicar que un fet o una situació s’ha esdevingut contra la seva vo-

luntat.

6. Aprendre a explicar què fem en un viatge.

7. Aprendre a expressar la forma “el/la més…”

8. Saber explicar dues accions que s’esdevenen simultàniament.

9. Saber indicar l’estat assolit després d’haver portat a terme una acció, o una

acció que s’executa després d’haver portat a terme una altra acció.

10. Saber com s’expressa una opinió.

11. Saber explicar les tasques de la llar. 

12. Saber explicar i entendre les instruccions bàsiques d’alguns electrodomès-

tics. 

13. Ser capaços d’exposar causes i raons. 

14. Comprendre l’ús i el significat d’alguns dels verbs intransitius i transitius. 

15. Poder descriure els estats de coses i persones. 

16. Saber indicar que un subjecte porta a terme una acció sense fer-ne una al-

tra. 

17. Ser capaços d’indicar alternatives. 

18. Aprendre a expressar si cal dur a terme accions, o no. 

19. Entendre informacions bàsiques de les previsions meteorològiques.

20. Saber transmetre missatges que una tercera persona ha emès.

21. Ser capaços d‘expressar intenció o voluntat pròpies de fer accions.
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22. Saber expressar un desig incipient de dur a terme accions o de tenir alguna

cosa.

23. Ser capaços d’indicar suposicions i probabilitats o exposar pronòstics.

24. Poder parlar de fenòmens naturals o fets connectats lògicament i seqüen-

cialment.

25. Saber descriure la indumentària d’algú.

26. Ser capaços d’expressar les accions de posar-se, vestir-se i treure’s.

27. Poder expressar que es fa una acció per a veure’n el resultat.

28. Ser capaços d’expressar probabilitat, conjectura o possibilitat.

29. Saber exposar algunes de les accions o esdeveniments de manera no

exhaustiva.

30. Aprendre a pronunciar correctament el so representat amb les síl·labes ツ ,

ズ , ス , チ i シ dels sil·labaris. 

31. Aprendre uns 10 caràcters d’ús freqüent del vocabulari de cada lliçó.
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Continguts

Mòdul 1

目
め

薬
ぐすり

をさしたんですが、とてもかゆいんです

Makiko Fukuda, Akiko Kawauchi, Takako Òtsuki, Gloria Noriyo Shiromizu Oe

1. El meu pare ingressarà a l’hospital

2. Vas beure massa

3. Nombres

4. Llengua i cultura. 

5. Kanji

6. Pronunciació

Mòdul 2

秋
あき

がいちばん美
うつく

しいと思
おも

います

Makiko Fukuda, Akiko Kawauchi, Takako Òtsuki, Gloria Noriyo Shiromizu Oe

1. Quan era petita hi vaig pujar una vegada

2. Quant creus que valia?

3. Nombres

4. Llengua i cultura. Llocs i topònims

5. Kanji

6. Pronunciació

Mòdul 3

掃
そう

除
じ

しなくてはいけません

Makiko Fukuda, Akiko Kawauchi, Takako Òtsuki, Gloria Noriyo Shiromizu Oe

1. No està encès l’aire condicionat, oi?

2. Un cop a la setmana no m’he de llevar d’hora

3. Nombres

4. Llengua i cultura. 

5. Kanji

6. Pronunciació

Mòdul 4

天気

Makiko Fukuda, Akiko Kawauchi, Takako Òtsuki, Gloria Noriyo Shiromizu Oe

1. Em vénen ganes d'anar a la platja

2. Ara fa bon temps

3. Nombres

4. Llengua i cultura. 

5. Kanji

6. Pronunciació
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Mòdul 5

あのネクタイをしている人

Makiko Fukuda, Akiko Kawauchi, Takako Òtsuki, Gloria Noriyo Shiromizu Oe

1. Podria emprovar-me aquest vestit?

2. No he netejat el terra ni he fet la rentadora

3. Nombres

4. Llengua i cultura. 

5. Kanji 

6. Pronunciació
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