Nivell avançat

Definició del nivell i objectius
Encara que les àrees temàtiques i els objectius coincideixen amb les del nivell
anterior, el Nivell Avançat va més enllà de l'Intermedi en els següents aspectes:
-Categories funcionals: aquest nivell requereix un increment en l'inventari
d’exponents. L’expansió en aquesta àrea funcional serà més evident en
l’expressió d’emocions i en la forma de conduir, dirigir o desenvolupar les
argumentacions.
-Increment notable del vocabulari.
-Reconeixement d’un marge més ampli de varietats de registre.
-Els aprenents han d’incrementar la seva habilitat d’entendre i utilitzar frases
més complexes i la capacitat per a seguir o produir discursos més llargs i
estructurats.
-Ha d'incrementar-se la varietat d’estratègies dirigides a assolir un objectiu
específic en les converses, tenint en compte que els aprenents han d’enfrontarse a situacions menys predictibles. En aquest nivell, la interacció ha de ser
menys restringida i la conversa ha de desenvolupar-se de forma més flexible i
natural.
-Competència sociocultural i sociolingüística: tots els temes, encara que es
refereixin principalment a la vida quotidiana, estan impregnats de valors
culturals.
-El progrés en les habilitats de lectura ha d’aplicar-se al tractament d’una major
varietat de textos; s’han de tractar més àmpliament les àrees d’interès

personal, les quals es reflecteixen en l’expressió escrita i la comprensió oral, ja
sigui a través de mitjans electrònics o de forma impresa.
-S’ha d’assolir un nivell més elevat en els processos de producció i recepció: el
discurs ha de ser més fluid; ha d’haver millorat l’entonació i augmentat la
velocitat de la producció oral; el temps necessari per a produir una resposta ha
de ser més breu que en el nivell anterior; la dificultat per identificar paraules i
frases haurà de ser menor, especialment quan s’utilitzin formes reduïdes o
l’accent no sigui familiar; haurà d’augmentar la capacitat per entendre un
discurs en el qual es produeixen interferències per diversos motius; si els
aprenents "perden el fil" han de ser capaços de recuperar-lo amb relativa
facilitat. L’objectiu no és assolir una producció oral perfecta, però sí que
l’aprenent s’arrisqui a un intercanvi ampli i ric.

Continguts

Continguts nocionals
En el nivell avançat es mantenen les següents nocions generals: existencials,
espacials, temporals, qualitatives, quantitatives, mentals, de relació i de dixis.

Continguts funcionals
S’ apliquen categories comunes a gairebé tots els nivells: actes assertius, actes
compromissius, actes directius, fàtics i solidaris, actes expressius però també
realitzacions de funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments
davant determinades situacions com ara expressar alegria, felicitat, estima,

simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció,
tristesa, molèstia, estima, confiança, antipatia, admiració, etc.

Continguts socioculturals
S’espera que sigui possible un contacte més freqüent i fluid amb els parlants
nadius i familiaritat amb la cultura. Els aprenents hauran de recórrer a la seva
capacitat de tolerància i a les estratègies necessàries per tal de crear les
bases necessàries per a establir la comunicació. A més, cal tenir en compte
que generalment no existeix un únic espai sociocultural dins una llengua: cada
llengua es compon de diversos contextos diferenciats.

Continguts temàtics
Les àrees temàtiques o nocions específiques són generalment coincidents amb
les proposades per als nivells anteriors. Això no obstant, s’espera que els
aprenents del nivell avançat siguin capaços de:
-Expressar i justificar els seus punts de vista i les seves opinions i
sentiments.
-Participar en converses que girin al voltant d’ells mateixos i de la seva vida.
-Descriure o narrar de forma complexa esdeveniments i experiències
pròpies.
-Saber utilitzar els serveis públics i solucionar problemes que sorgeixen en
la utilització d’aquests serveis.

Continguts lingüístics

La competència discursiva es refereix al coneixement i ús dels mecanismes
de cohesió i organització d’un text o discurs. La realització de tasques inclou
activitats lingüístiques que requereixen el processament de textos orals o
escrits. Per a aquest nivell: descripcions, diàlegs o converses, narracions,
prediccions, argumentacions i instruccions dins de l’àmbit personal però
també professional, acadèmic i públic.

Continguts morfosintàctics, fonètics i fonològics.

Avançat 1
L’ORACIÓ SIMPLE
-Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició (consolidació i
aprofundiment): l’oració enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa i
dubitativa, el parèntesi oracional i els camps oracionals (Vorfeld, Mittelfeld,
Nachfeld, elements amb posició fixa, el subjecte, els complements acusatiu i
datiu,

els

complements

circumstancials,

la

negació

i

fenòmens

de

concordança).
L’ORACIÓ COMPOSTA
-Expressió de relacions lògiques (consolidació i aprofundiment):
o Exclusió: entweder ... oder
o Addició: sowohl ... als auch, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch
o Objecció/Oposició: aber, jedoch, obwohl, trotzdem, zwar ... aber, anstatt dass,
statt+genitiu, statt ...zu + infinitiu, während
o Causa: weil, da, denn, deshalb, deswegen, daher, darum, nämlich
o Conseqüència: so ... dass, sodass, infolgedessen, folglich

o Comparació: als, (nicht) so ... wie, während . Irreal: als ob, als
o Finalitat: um ... zu, damit, zum + infinitiu substantivat
o Condició: wenn, sonst
o Dubte, pregunta: pronoms interrogatius, ob
o Relacions temporals : Simultaneïtat (als, wenn, während, bis, seit(dem),
solange), anterioritat (nachdem, sobald), posterioritat (bevor)
o Modalitat: ohne dass, ohne... zu
-Posició dels elements constitutius en l’oració subordinada.
EL SINTAGMA NOMINAL
-Nucli: el substantiu (consolidació i aprofundiment): gènere (casos especials de
gènere doble), nombre (casos especials: substantius exclusivament en singular
o

plural),

formació

per

composició,

derivació

o

afixació,

diminutius,

substantivació i declinació (n-Deklination (receptiu) i genitiu amb noms propis) i
grau
-Pronoms (consolidació i aprofundiment): Indefinits (beid-, einig-, manch-,
mehrer-, wenig-, irgendein-, irgendjemand- ...), possessius (ús i substitució
mitjançant els demostratius dessen i deren), demostratius (dies-/jen-), relatius
(amb i sense preposició, concrets i was, wo+Präposition), recíprocs: einander,
miteinander,

...

(receptiu),

el

pronom

es

(funcions

(consolidació

i

aprofundiment)).
-Modificació del nucli mitjançant: determinants, aposició, sintagma adjectiu i
sintagma adverbial
EL SINTAGMA ADJECTIU
-L’ adjectiu (consolidació i aprofundiment): declinació i substantivació
-Els adjectius numerals: ordinals i fraccionaris

-Adjectius amb preposició: froh über, enttäuscht von, typisch für ...
-Modificació del nucli, posició dels elements, fenòmens de concordança i
funcions sintàctiques
EL SINTAGMA VERBAL
-El verb: modalitat (consolidació i aprofundiment), temps verbals (expressió del
passat: Perfekt, Präteritum i Plusquamperfekt, expressió del futur: present de
werden + inf. (Futur I)), Konjunktiv II, passiva de procés (formes de present,
Präteritum i pretèrit perfect ), passiva impersonal, verbs reflexius i recíprocs,
verbs amb complement preposicional.
EL SINTAGMA ADVERBIAL
-Adverbis

i

locucions

adverbials:

modals,

causals,

locals,

temporals,

pronominals
-Modificació del nucli: Mitjançant el sintagma adverbial i un sintagma
preposicional.
-Posició dels elements del sintagma: SN+ N
-Funcions sintàctiques
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
-Preposicions

i

locucions

preposicionals:

recció,

combinació,

grups

preposicionals i modificació del nucli. Posició dels elements del sintagma i
funcions sintàctiques
CONTINGUTS ORTOGRÀFICS
-Estrangerismes, abreviatures, ús dels caràcters en les seves diverses formes i
puntuació
CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
-Accent fònic dels elements lèxics aïllats (accent principal i secundari)

-Accent i atonicitat en el sintagma
-Entonació expressiva

Avançat 2
L’ORACIÓ SIMPLE
-Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició (consolidació i
aprofundiment): l’oració enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa i
dubitativa, el parèntesi oracional i els camps oracionals (Vorfeld, Mittelfeld,
Nachfeld): elements amb posició fixa, el subjecte, els complements
circumstancials, l’acusatiu i el datiu, Angabe und Ergänzung, la negació.
-Aposicions, el·lipsi i fenòmens de concordança.
L’ORACIÓ COMPOSTA
-Expressió de relacions lògiques:
o

Exclusió: entweder ... oder

o

Addició: sowohl ... als auch, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch ,

einerseits ...andererseits
o

Objecció/Oposició: aber, jedoch, obwohl, obgleich, obschon, trotzdem,

zwar ... aber (aber doch), wenn auch, während, dennnoch, indessen, anstatt
dass, statt+genitiu, statt ...zu + infinitiu
o

Causa: weil, da, denn, deshalb, deswegen, daher, darum, nämlich,

zumal
o

Conseqüència: so ... dass, so dass, also, folglich, infolgedessen,

demnach, insofern
o

Comparació: als, (nicht) so ... wie, während. Irreal: als ob, als

o

Finalitat: um ... zu, damit, zum + infinitiu substantivat

o

Condició: wenn, sonst, falls

o

Dubte, pregunta: pronoms interrogatius, ob.

o

Relacions temporals: imultaneïtat: als, wenn, während, bis, seit(dem),

solange, anterioritat: nachdem, sobald i posterioritat: bevor, ehe
o

Modalitat: ohne dass, ohne zu, indem, je ... desto/umso

-Posició dels elements constitutius en l’oració subordinada.
EL SINTAGMA NOMINAL
-Substantius amb gènere variable: amb i sense canvi de significat
-El plural: casos especials de plural/singular i casos especials de formació del
plural: doble plural, estrangerismes, substantius en –mann, plural mitjançant
composició
-Formació dels substantius: composició, derivació, afixació, diminutius,
substantivació d’adjectius, verbs i pronoms
-Declinació
-Indefinits: beid-, einig-, manch-, mehrer-, wenig-, irgendein-,
irgendjemand-Possessius: ùs i substitució mitjançant dessen i deren.
-Demostratius: dies-/jen-, der-/die-/dasjenig-, ein solch-Relatius: en genitiu; amb preposició; wo, was, wer
-Recíprocs: einander, miteinander, aufeinander...
-Interrogatius: wofür, wozu, worauf ...
-El pronom es. Funcions (Platzhalter, ús catafòric i anafòric)
-Pronominaladverbien
-Modificació del nucli
-Posició dels elements del sintagma nominal

-Fenòmens de concordança.
-Funcions sintàctiques
EL SINTAGMA ADJECTIU
-Formació dels adjectius: composició (substantiu + adjectiu, adjectiu + adjectiu),
prefixació i sufixació (un-, in-, il-, a-; -pflichtig, -bedürftig, -lustig, -lich, -bar, -treu)
-Declinació: forta, feble i mixta
-Particularitats de la declinació: solch-, wie viel-, einig-, irgendwelch-, manchmehrer-, viel-/wenig-Substantivació de l’adjectiu i la seva declinació
-Adjectius amb complement preposicional (wütend auf, nett zu, befreundet mit),
amb complement acusatiu (Er war den Lärm nicht gewohnt), amb complement
datiu (Er ist seinen Idealen immer treu gewesen) i genitiu (Sie war des Mordes
verdächtig)
- Modificació del nucli, posició dels elements del sintagma adjectiu, fenòmens
de concordança i funcions sintàctiques
EL SINTAGMA VERBAL
-Verbs modals, reflexius, recíprocs etc.
-Verbs amb prefixos separables i inseparables: durch-, über-, unter- etc.
Significat dels prefixos més freqüents: lernen/erlernen, wohnen in/bewohnen ...
-Verbs amb complement preposicional
-Funktionsverbgefüge
-Temps i aspecte: Perfekt, Präteritum i Plusquamperfekt, present històric, el
Perfekt dels verbs modals, Konjunktiv , formes compostes del Konjunktiv I i II,
expressió del futur: present de werden + inf. (Futur I)
-Les formes infinites del verb: infinitiu, participi I i II (formes i funcions)

-Modalitat: partícules modals, la modalitat subjectiva dels verbs modals,
algunes construccions alternatives als verbs modals
-L’estil indirecte
-Veu: Passiva de procés i passiva d’estat. Passiva impersonal. Passiva amb
verbs modals i formes concorrents de la passiva. Ús de la passiva amb funció
persuasiva (Jetzt wird aber geschlafen)
-Modificació del nucli, posició dels elements i fenòmens de concordança.
-Funcions sintàctiques
EL SINTAGMA ADVERBIAL
-Adverbis i locucions adverbials: modals (irgendwie, wenigstens), causals (also,
dann,

deshalb,

deswegen,

darum,

nämlich,

infolgedessen),

locals

(d(a)r+preposició), temporals (davor, vorher, erst, irgendwann, inzwischen,
nachher, tagsüber, stets) concessius (trotzdem, dennoch, nichtsdestoweniger),
condicionals (andernfalls, bestenfalls), pronominals (preposicionals) com ara
dabei, darum, davor, hiermit
-Modificació del nucli, posició dels elements del sintagma i funcions sintàctiques
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
-Preposicions amb genitiu
-Combinació de preposicions: von ... ab, bis auf, bis zu, bis über ...
-Preposicions amb adverbi: ab morgen, von hier ...
-Posició dels elements del sintagma
-Funcions sintàctiques
CONTINGUTS ORTOGRÀFICS
-Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntuació: cometes, apòstrof,
guionet ...

-Convencions de puntuació en textos de caràcter formal
-Ortografia de les abreviatures i sigles: Eu, GmbH ...
CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
-Processos fonològics
-Accent, ritme i entonació (models d’entonació)
-Els diferents accents regionals

