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1. Departamentd’alemany 

 

1.1 Professorat i horaris 

 

El departament de llengua alemanya de l’Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella 

està format per una professora:  

-María de Guadalupe Martínez Torres:Cap de departament d’alemany 

 

L´horari del curs escolar 2020/2021 és el següent: 

 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS 

De 16:10 a 
18:00h (dl/dx) 

 

De 16:00 a 
17:50 h (dm/dj) 

 

 

 

De 18:10 a 
20:00h 

BÀSIC A2 

(Prof.Guadalup
e Martínez 

Torres) 

Aula 1 

 

Interm B2.2 

(Prof. 
Guadalupe 
Martínez 
Torres) 

Aula 1 

Bàsic A1 

(Prof. 
Guadalupe 
Martínez 
Torres) 

Aula 1 

BÀSIC A2 

(Prof.Guadalup
e Martínez 

Torres) 

Aula 1 

 

Interm B2.2 

(Prof. 
Guadalupe 
Martínez 
Torres) 

 

Aula 1 

Bàsic A1 

(Prof. 
Guadalupe 
Martínez 
Torres) 

Aula 1 

     

 

 

1.2 Auxiliar de conversa 

 

Durant el present curs escolar, i per tal de limitar les mobilitats internacionals per 

causa de la Covid-19, el centre no comptarà amb la presència d’un auxiliar de 

conversa amb que solia comptar l’EOI de Ciutadella. Per tant, el departament 

d’alemany no disposarà d’una auxiliar de conversa per dinamitzar les activitats 

d’expressió oral: la professora haurà de ser l’únic garant de donar impuls al 

coneixement de la cultura alemaya en el seu més ample sentit. 
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1.3 Ús de les noves tecnologies: Pàgina web, classroom, eines de Google 
(MEET) 

 

Seguint les directrius de l’escola des de la coordinació TIC, s’ha creat la plataforma 

Classroom on tot l’alumnat i el professorat poden estar en continu contacte. 

Aquesta plataforma resulta molt útil a l’hora de penjar material i compartir-lo amb 

els alumnes, és una manera d’incentivar a l’alumnat a particIpar en les classes, 

avui dia on les noves tecnologies juguen un paper molt important a les nostres 

vides i més encara, durant la pandèmia, és a dir, emergència sanitària que estem 

vivint. A través d’aquesta plataforma els alumnes poden entregar treballs al 

professor i el professor els pot tornar corregits també sense la necessitat 

d’imprimir-los en paper. Dins de la plataforma “Classroom”, la professora aprofitarà 

totes les eines per poder facilitar a l’alumnat continguts en forma d’audios, textos 

orals i escrits, etc. 

El departament d’alemany aconsella als seus membres emprar la plataforma 

classroom per fomentar el treball autònom de l'alumnat fora de l'aula.  

 

Donat el fet ens trobam immersos en una pandèmia, també s’utilitzaran eines de 

Google (MEET) per poder realitzar videoconferencies en cas que les diferents 

escenaris (B i C) ens obliguin a fer classes telemàtiques. En aquest cas, tant els 

professors com l’alumnat de l’EOI, han d'assegurar-se d’un equipament tecnològic 

adequat per poder seguir les classes online satisfactòriament. 

 

 

1.4 Referència legislativa  

 

Pel curs 2019-2020 entra en vigor el nou currículum, és a dir, el Decret 34/2019  

de 10 de maig de 2019, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el 

currículum dels nivells bàsic A1, bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i 

avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles 

oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit, 

se n’han de determinar els criteris generals d’avaluació, de promoció i de 

permanència, tenint en compte el que estableix la normativa estatal.  
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Aquest decret es basa en: 

- la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació, amb les modificacions 

introduïdes per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora 

de la qualitat educativa que inclou els ensenyaments d’idiomes dins els 

ensenyaments del sistema educatiu i els dona la consideració d’ 

ensenyaments de règim especial. L’article 59.1 estableix que aquests 

ensenyaments s’organitzen en els nivells bàsic, intermedi i avançat, i que 

aquests nivells es corresponen, respectivament, amb els nivells A, B i C del 

Marc europeu comú de referència per a les llengües, que se subdivideixen, 

al seu torn, en els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2. 

- Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, on es fixen les exigències 

mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació i s’estableix el currículum 

bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 

2/2006. També s’hi estableixen les equivalències entre els ensenyaments 

d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els 

d’aquest Reial decret, i en l’article 4, punt 1, es disposa que els 

ensenyaments del nivell bàsic han de tenir les característiques i 

l’organització que les administracions educatives determinin. 

 

- Reial Decret 1/2019, d’11 de gener, que estableix els principis bàsics 

comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells 

intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments 

d’idiomes de règim especial. Aquest Reial decret dona un nou 

desplegament reglamentari a l’article 61.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 

de maig, d’educació, i cerca assegurar, a tot l’Estat, incorporant estàndards 

internacionals, la qualitat de les proves conduents a l’obtenció dels 

certificats dels ensenyaments d’idiomes de règim especial dels nivells 

intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, mitjançant 

l’establiment d’uns principis bàsics comuns en l’ avaluació de certificat 

d’aquests nivells.  
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1.5 Un curs atípic i excepcional a causa del Covid-19 

El curs passat, a partir del 14/03/2020, hem viscut una situació excepcional a 

causa de l’Estat d’alarma provocat pel Covid-19.  

 

 

La pandèmia del Covid-19 arreu del món va provocar una emergència sanitària 

de tal magnitud que ha obligat els governs a adoptar diverses mesures per lluitar 

contra els contagis i mitigar els efectes econòmics i socials que aquesta 

pandèmia encara està produint. A través del Reial Decret-llei 7/2020 del 12 de 

març i un dia després a les Illes Balears, el Consell de Govern va adoptar l’Acord 

pel qual s’aprovà el Pla de mesures excepcionals per limitar la propagació i el 

contagi del Covid-19 i així respondre a l’impacte econòmic del Covid-19. Es varen 

suspendre les activitats lectives presencials en tot els centres educatius i etapes, 

cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament del país i de les Illes Balears, 

inclosos en l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, 3 de maig, d’educació, com a 

mesura de contenció sanitària.  

 

Tenint en compte la gravetat de la situació, el 14/03 es va aprovar, i d’acord amb 

l’article 116.1 de la Constitució, el Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual 

es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi derivada del 

Covid-19. El decret va establir la suspensió de les activitats lectives presencials, 

les mesures de contenció a l’àmbit educatiu i de formació i va establir el 

manteniment de les activitats educatives a distància (online), sempre que ha estat 

possible. L’estat d’alarma va ser prorrogat un total de 7 vegades, (fins 

21/06/2020), mitjançant varis decrets Reials. (decrets 476/2020, 487/2020, etc.) 

 

1.6 Reorganització de les activitats lectives a causa del Covid-19 pels grups 

A1 i B2.1 

Atesa l’excepcionalitat a causa del Covid-19, i per al període que quedava fins 

final de curs, va ser necessari introduir una sèrie de canvis per avaluar 

l’aprenentatge dels alumnes dels cursos bàsic A1, intermedi B2.1 i avançat C1.1 
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d’alemany, anglès, francès i italià. En el cas del departament d’alemany, aquests 

canvis varen afectar els cursos bàsics A1, i intermedi B2.1 de la nostra Escola 

Oficial d’Idiomes de Ciutadella.   

Per fer efectiu aquests canvis, el 18 d’abril de 2020 es va publicar la Resolució 

del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020 per la qual 

es varen aprovar amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a 

causa  

 

de l’epidèmia del Covid-19 per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos 

bàsic A1, intermedi B2.1 i avançat C1.1 d’alemany, anglès, francès, i italià, i de 

bàsic A1, bàsic A2.1, intermedi B1.1 i intermedi B2.1, d’àrab, rus i xinès de la 

modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per al 

curs 2019-2020.  

El BOIB Núm 58 del 18 d’abril de 2020, Sec. III Pàg. 11582 (Resolució mencionat 

abans) ens ha donat instruccions en quant al manteniment del calendari escolar, 

els criteris generals extraordinaris d’avaluació, criteris específics de l’avaluació 

final ordinària i extraordinària, promoció, actes d’avaluació, informació a l’alumnat, 

reclamacions per part de l’alumnat, i llibres de text.  

Seguint aquestes instruccions, ha estat necessari fer modificacions per la resta 

del curs 2019-2020 en la programació d’alemany 2019-2020 per les dificultats de 

mantenir la seqüència de continguts per a cada nivell a causa de la suspensió de 

les classes presencials. Les classes presencials han estat substituïdes per 

classes telemàtiques, és a dir, per videoconferències, utilitzant l’eina MEET de 

Google. 

  

En el cas d’alemany el departament ha hagut de prioritzar els aspectes que eren 

essencials per a l’assoliment de les competències mínimes exigides per a cada 

nivell i s’ha hagut de revisar i adaptar els criteris d’avaluació i de qualificació tenint 

en compte un cert grau de flexibilitat com per a adaptar-se a les necessitats de 

cada alumne. En aquest sentit, al llarg del curs i en especial, durant el període de 

confinament, s’han fet classes de reforç telemàticament (videoconferència) a tot 
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l’alumnat que ho precisava i també s’ha fet un seguiment personalitzat, ja sigui via 

Classroom, email, Whatsapp, videoconferències, (eines de Goggle GSuite, com 

Meet de Google) o per via telefònica, donant un feedback personalitzat i 

diàriament tras rebre els treballs, deures, aclarir dubtes, o tasques de cada 

alumnat.  

Per tant, la metodologia d’ensenyament havia canviat pels motius esmentat 

abans. L’ús de les noves tecnologies va ser la clau per l’excel·lència per a poder 

mantenir-nos en contacte entre alumnat i professorat, i per a desenvolupar la 

docència telemàticament.  

 

Tenint en compte no només les modificacions fetes a la programació, sinó també 

un període d’inici de curs 2020-2021 ple de repàs, reforç, consolidació, o 

desenvolupament  

 

d’aspectes del currículum que s’han vist afectats per la suspensió de classes 

lectives presencials, suspensió d’excursions, entrevistes, viatge a Hamburg 

(Alemanya), exposicions i visites guiades en llengua alemana considerades com 

a imprescindibles per poder continuar amb la planificació curricular del curs en el 

nivell que correspongui amb garantíes d’èxit, el departament d’alemany ha 

proposat d’oferir als alumnes de bàsic A1, A2, i B2.1, a partir de l’acabament del 

curs escolar, un “Stammtisch” (tertúlies) de conversa durant els mesos juny i juliol 

a horaris diferents, els divendres capvespres, per a fomentar la part oral. Aquesta 

proposta ha sigut rebuda positivament i amb entusiasme per una part important 

de l’alumnat. 

2. Organització dels ensenyaments arrel de la pandèmia pel Covid-
19: 

Escenari B: Amb mesures restrictives (Semi-presencialitat) 

La pandèmia pel Covid-19  afecta profundament l’escenari de treball d’aquest curs. 

Fent al·lusió al pla de contingencia previst per l’Escola pel curs 2020-21 i als 

diferents escenaris possibles front a la pandèmia, aquest pla contempla 3 
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escenaris (A, B i C) possibles. Començarem el curs amb el que s’anomena 

Escenari B on s'alternen les activitats educatives presencials i a distància. 

La presencialitat alterna en els grups s’organitzarà de la següent manera: 

Es mantindrà el mateix horari de classe de cada grup que en l’escenari A: 

En el cas d’alemany, la meitat del grup assistirà presencialment un dels dos dies 

de classe a la setmana i l’altra meitat del grup assistirà l’altre dia si la classe 

supera els 15 alumnes en l’aula: és a dir: la classe serà subdividida només en 

aquest cas. Durant les classes presencials es podrà realitzar principalment 

pràctica oral, explicacions i dubtes relacionats amb la feina que els alumnes han 

realitzat o han de realitzar a distància. 

Els dies en que l’alumnat no assisteixi de forma presencial, podrà seguir el 

desenvolupament curricular a distància, de forma telemàtica o en línia. 

Les activitats a distància es organitzaran de forma sincrònica (connectats alumnes 

i professors telemàticament per Google Meet), de forma diacrònica (realitzant les 

activitats  

 

online que ha penjat el professor prèviament a Google Classroom ) o inclús en 

streaming o gravant la classe perquè els alumnes la puguin veure telemàticament.   

·    En resum, la presencialitat alterna s’organitzarà de manera que l’alumnat rebi 

de manera presencial almenys el 50% de les classes setmanals, respectant 

l’horari i el grup que se’ls ha assignat a principi de curs. 

 

Donat el fet que els grups d’alemany solen ser inferiors a 15 alumnes per l’aula, la 

professora d’alemany compta amb un desenvolupament de les classes segons 

l’escenari A de la nova normalitat. 

 

Per tal de familiaritzar als nous alumnes de l’EOI amb les plataformes i eines 

digitals que emprarem durant el present curs, (i més encara si es dóna l’escenari 

C), i per tal d’explicar-les les mesures sanitàries (distànciament, mascareta, gel 

hidroalcohòlic, el Pla de contingència penjada en la nostra web, explicar els 
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horaris, i les entrades i les sortides: neteja abans i després de cada classe, sortir 

puntuals ja que hem de ventilar finestres obertes 5 minuts després de cada classe, 

etc. etc, es convocaran als alumnes els dies 14 i 15 d’octubre a les 17 h, a l’aula 1, 

és a dir: una setmana abans de començament de les classes ordinàries. 

3. DEFINICIÓ, OBJECTIUS I CONTINGUTS PER NIVELLS 

Definició del nivell bàsic A1: 

 

Els ensenyaments de Nivell Bàsic A1 tenen com a referència el nivell A1 (Nivell 

Inicial) del Marc Europeu Comú de Referència. Capaciten l'alumnat per fer un ús 

molt simple de l'idioma per intervenir i actuar de manera molt senzilla, tant 

receptivament com productivament, oralment i per escrit, comprenent i produint 

textos molt breus sobre aspectes elementals i molt concrets de temes generals i 

situacions de la vida quotidiana referents als àmbits personal i públic. Requereix 

l'adquisició progressiva de lèxic, expressions i estructures d'ús freqüent necessaris 

per processar aquests textos. En aquest nivell, l’aprenent ha de poder interactuar 

d’una manera simple en situacions quotidianes de contingut predictible (preguntar i 

respondre preguntes sobre ell mateix, sobre el lloc on viu, sobre la gent que coneix 

i les coses que té; iniciar declaracions simples i reaccionar-hi en les àrees relatives 

a les necessitats immediates o a temes molt familiars) utilitzant sobretot, però no 

exclusivament, un repertori lèxic limitat i memoritzat de frases determinades per a 

situacions específiques.  

 

OBJECTIUS DELS ENSENYAMENTS DE NIVELL BÀSIC A1 

Adquirir la capacitat de:  

a) Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant receptives com productives, 

per satisfer necessitats comunicatives immediates i interactuar o mediar d'una 

manera senzilla en contextos familiars, amb l'ajut del context i la col·laboració dels 

interlocutors.  

b) Integrar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com 

socioculturals, en l'aprenentatge de l'idioma.  

c) Aprofitar les ocasions d'exposició a l'idioma per comprovar el seu progrés en 
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l'aprenentatge. 

 d) Desenvolupar les estratègies que permetin fer front a les dificultats importants 

de comunicació en els contextos més habituals.  

e) Identificar i desenvolupar les estratègies que permetin avaluar i continuar el 

procés d'aprenentatge de l'idioma.  

f) Prendre consciència dels elements o situacions diferents dels de la pròpia 

llengua i cultura que poden afectar-ne l'ús.  

 

OBJECTIUS DEL NIVELL 

Per a cada tipus d'activitat, l'objectiu general defineix l'abast, les limitacions i les 

condicions que s'apliquen a tots els objectius específics.  

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS  

 

  OBJECTIU GENERAL                                              OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre el sentit general i la 

informació essencial de discursos:  

- contextualitzats; 

 - sobre assumptes coneguts;  

- en llengua estàndard i planera; 

 - articulats clarament i a velocitat molt 

lenta, en bones condicions acústiques;  

- preferiblement amb ajuda d'imatges o 

gestos; - amb possibilitat de demanar 

d'aclariments o repeticions.  

a) Captar el tema i identificar el contingut 

més rellevant d'anuncis i missatges 

públics.  

b) Comprendre la informació essencial en 

transaccions i gestions que es produeixen 

cara a cara (per exemple: registrar-se en 

un hotel, fer compres o inscriure’s en un 

curs)  

c) Participar en converses sobre l’àmbit 

personal i els assumptes quotidians o 

d’immediata rellevància i comprendre el 

sentit general i la informació essencial del 

que s'hi diu.  

d) Identificar el tema i comprendre 

informació específica molt senzilla i 

predictible de fragments breus de 
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programes de televisió o d’altres mitjans 

audiovisuals.   

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS  

 

  OBJECTIU GENERAL                                  OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Identificar i comprendre el sentit general i 

la informació essencial explícita i 

predictible de textos escrits  

- breus; 

 - senzills i clarament ordenats;  

- contextualitzats (preferiblement amb 

imatges o il·lustracions);  

- escrits en llengua estàndard i registre 

neutre; - amb vocabulari d'ús freqüent; 

 - sobre assumptes coneguts;  

- amb possibilitat de relectura.  

a) Identificar el propòsit i comprendre els 

aspectes més rellevants i predictibles de 

rètols, anuncis o cartells d'espais o 

serveis públics.  

b) Copsar la intenció comunicativa i 

comprendre el sentit general de notes o 

missatges que contenen informació, 

instruccions i indicacions relacionades 

amb activitats i situacions de la vida 

quotidiana.  

c) Comprendre la informació essencial de 

la correspondencia personal breu 

(missatges de text, correus electrònics, 

targes postals, etc.) sobre aspectes de la 

vida quotidiana.  

d) Localizar i comprendre informació 

específica senzilla i predictible continguda 

en escrits formals breus de caràcter 

pràctic (confirmació d’una reserva, 

informació sobre un curs, etc.).  

e) Identificar el contingut general i 

localitzar informació específica molt 

simple de materials informatius o 

publicitaris (fullets, prospectes, plànols, 
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menús, llistes, horaris, pàgines web, etc.) 

amb format reconeixible, preferentment 

acompanyades d'imatges o esquemes  

f) Comprendre indicacions bàsiques per 

omplir fitxes i impresos. 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS  

 

OBJECTIU GENERAL                     OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Comunicar informació essencial 

mitjançant textos orals:  

- molt breus;  

- d'estructura senzilla;  

- sobre aspectes quotidians o d'interès 

immediat;  

- encara que l'accent, les pauses i 

vacil·lacions en limitin l'abast;  

- acompanyats, si cal, de recursos i 

llenguatge no verbal; comptant amb la 

col·laboració dels interlocutors. 

a) Usar fórmules habituals de cortesia 

(saludar, acomiadar-se, presentar, agrair, 

disculpar-se, mostrar interès, etc.) i 

respondre-hi.  

b) Fer intervencions molt breus, 

preparades prèviament, com ara 

presentar-se o presentar altres persones.  

c) Parlar molt breument d’un mateix, de 

la pròpia experiència o necessitats de 

l'àmbit personal quotidià i immediat, i 

interessar-se per les dels interlocutors.  

d) Prendre part en transaccions i gestions 

senzilles intercanviant dades molt 

concretes (dades personals, nombres, 

quantitats, preus, dates i horaris, etc.), 

així com en la comunicació essencial 

sobre béns i serveis quotidians 

(restaurants, transports, etc.). 

e) Respondre preguntes bàsiques i 

directes sobre aspectes personals.   
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ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS  

 

OBJECTIU GENERAL                      OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Transmetre dades o informacions 

concretes per escrit (per exemple, 

emplenant formularis) i escriure textos: 

 - molt breus;  

- amb una organització elemental;  

- amb un repertori i un control limitats de 

lèxic i estructures;  

- sobre aspectes concrets i quotidians.   

a) Escriure notes i anuncis i prendre 

notes de missatges relacionats amb 

activitats i situacions de la vida 

quotidiana.  

b) Escriure correspondència personal 

(missatges de text, postals, correus 

electrònics breus, etc.), amb patrons 

predeterminats o molt habituals, per 

tractar temes relacionats amb l’entorn.  

c) Fer descripcions succintes de 

persones, objectes o llocs.  

d) Emplenar formularis, qüestionaris o 

fitxes que requereixin dades personals 

(nom, nacionalitat, adreça, etc. 

 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ  

OBJECTIU GENERAL                                      OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Transmetre a tercers informació senzilla i 

predictible d'interès immediat continguda 

en textos breus i senzills, com ara 

senyals, pòsters, programes, fullets, etc.  

a) Comunicar amb paraules senzilles i 

gestos les necessitats bàsiques d'un 

tercer en una situació determinada.  

b) Fer oralment traduccions aproximades 

de paraules i expressions incloses en 

senyals, pòsters, programes, fullets, etc.  

c) Fer llistes de noms, números, preus i 

altres dades molt senzilles d'interès 

immediat.  
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d) Traduir, tot consultant un diccionari o 

altres recursos, mots o expressions, 

encara que no sempre se'n seleccioni 

l'accepció adequada.  

e) Mostrar, amb paraules i llenguatge no 

verbal, interès sobre una idea o un tema.  

 

COMPETÈNCIES I CONTINGUTS  

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 

Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producció i a la coproducció de 

textos orals i escrits dels aspectes socioculturals i sociolingüístics:  

Continguts socioculturals  

Llenguatge no verbal: cinèsica, mímica i proxèmica: 

- gestualitat com a suport de la comunicació verbal. 

- gestos d’aprovació o desaprovació.  

Vida quotidiana i les seves condicions  

- relacions familiars i generacionals: vincles  

- normes fonamentals de cortesia (salutacions , acomiadaments i agraïments).  

- concepte de puntualitat  

- cultes principals.  

- horaris d'àpats.  

- horaris dels establiments i comerços.  

- fórmules habituals de compra i pagament.  

- horaris i puntualitat.  

- tipologia general dels habitatges.  

- hàbits de salut i higiene en general.  

Lleure i cultura  

- activitats d'oci més populars.  

- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants  

Geografia  
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- territoris i àmbits més importants en què s’usa la llengua.  

- ciutats i llocs més significatius.  

- el clima i les diferents estacions de l'any: temperatures i fenòmens naturals més 

rellevants.  

Continguts sociolingüísitcs 

Cortesia lingüística i convencions  

– salutacions i comiats: selecció i ús segons el moment del dia.  

– presentacions de persones: fórmules genèriques  

– formes de tractament genèriques. – fórmules a l'hora de demanar preu i de 

pagar. 

 – fórmules per demanar per algú.  

– fórmules de cortesia per sol·licitar permís, ajuda, un servei o producte, 

expressar agraïment, demanar perdó.  

– fórmules de felicitació per aniversaris, onomàstiques, dates assenyalades.  

– convencions bàsiques de la correspondència personal: salutacions i comiats.  

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS  

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE                    ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ 

DE TEXTOS ORALS                                           TEXTOS  ESCRITS  

Estratègies d'identificació:  

- Deducció del significat de mots 

desconeguts referits a accions o objectes 

concrets a partir del context o d'imatges o 

icones.  

- Reconeixement de marques 

quantitatives (nombres,...) o valoratives 

(bo, dolent, etc.) 

Estratègies d'identificació:  

- Deducció del significat de mots 

desconeguts referits a accions o objectes 

concrets a partir del context o d'imatges o 

icones.  

- Reconeixement de marques 

quantitatives (nombres,...) o valoratives 

(bo, dolent, etc.) 
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ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I                ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ 

COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS    COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

              

Estratègies de planificació: 

- Adaptació del missatge als recursos 

lingüístics disponibles.  

Estratègies d'interacció: 

 - Indicació, mitjançant mots, entonació o 

gestos, que (no) se segueix la conversa. 

 - Ús de gestos per complementar mots 

simples.  

- Utilització de gestos per a expressar 

acord o desacord.  

Estragègies de planificació: 

- Adaptació del missatge als recursos 

lingüístics disponibles. 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

Estratègies de relació amb els coneixements previs: 

- Indicació de la relació entre una informació i una de coneguda pels interlocutors.  

Estratègies de descomposició de la informació: 

- Destriar informació d’interès immediat en textos senzills i breus com ara senyals, 

anuncis, fullets, etc.  

Estratègies d'adaptació del discurs: 

- Paràfrasi mitjançant paraules senzilles i llenguatge no-verbal.  

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 

Reconeixement i realització de les funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua segons l'àmbit i el context comunicatius:  

Actes fàtics o solidaris (socialitzar): 

- Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se.  

- Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació.  
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- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes.  

- Verificar que s'ha entès un missatge.  

- Atraure l'atenció.  

- Felicitar i respondre a una felicitació.  

- Acceptar o rebutjar una invitació  

Actes assertius (donar i sol·licitar informació): 

 - Donar i demanar dades personals.. 

- Demanar i donar informació identificació, preus i hora.  

- Preguntar i dir a qui pertany alguna cosa.  

- Referir-se a accions habituals o del món present.  

- Referir-se a accions que succeeixen en el moment que es parla.  

- Descriure persones, objectes i, situacions.  

- Descriure el temps atmosfèric.  

- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.  

Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions): 

- Expressar gustos i preferències. 

 - Expressar coneixement o desconeixement.  

- Manifestar interès o desinterès.  

- Expressar acord o desacord.  

Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció): 

- Demanar, concedir o denegar permís per fer alguna cosa.  

- Oferir i demanar ajuda, acceptar-la i rebutjar-la. 

 - Demanar de repetir, explicar o parlar a poc a poc. 

- Preguntar i expressar el significat o la traducció d'una paraula o expressió.  

- Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.  

- Concertar una cita, quedar amb algú.  

- Demanar i donar la paraula, interrompre, deixar parlar, etc.  

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 

Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals 
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elementals.  

Context 

Característiques del context: 

- segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica  

- segons els participants (relacions, intenció comunicativa)  

- segons la situació (lloc, temps)  

Expectatives generades pel context: 

- tipus textual  

- tema i contingut  

- patrons sintàctics, lèxics, fonetico-fonològics i ortotipogràfics  

Organització i estructuració del text: 

Segons macrofunció textual  

- Seqüència dialogal: Seqüències fàtiques d'iniciació i cloenda simples, seqüències 

transaccionals breus.  

- Seqüència descriptiva (persones, objectes, llocs, accions) amb punt de vista 

objectiu: ancoratge i aspectualització (seqüència de trets o elements).  

Progressió temàtica  

- progressió per tema constant (el tema es manté)  

- llista d'elements  

Cohesió 

a) Elements prosòdics [textos orals]:  

- entonació declarativa i interrogativa neutres - pauses  

b) Elements ortotipogràfics [textos escrits]:  

- puntuació: en separació de frases, paràgrafs i elements d'una enumeració.  

- signes d'interrogació i exclamació  

- disposició en paràgrafs  

- identificació d'abreviatures dins el context  

c) Mecanismes de referència:  

- dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.)  

- anàfora (pronoms personals, demostratius, possessius)  
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- cohesió lèxica (repetició exacta)  

d) Connexió textual: 

-operadors discursius: addició (continuïtat), exemplificació en la producció i 

coproducció: l'organització pot suplir la manca de connectors.  

 

e) Interacció: 

- recursos d'iniciació i cloenda el discurs simples i d'àmbit general.  

 

Gèneres textuals 

GÈNERES TEXTUALS  

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I                           ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ 

TEXTOS ORALS                                                       DE TEXTOS ORALS 

 

Interacció:  

- preguntes i respostes simples sobre 

informació personal o factual i situacions 

quotidianes  

- converses molt simples i curtes de 

l'esfera social i quotidiana  

Informació:  

- indicacions molt simples per arribar a un 

lloc  

- missatges personals en un contestador - 

sol·licitud d'instruccions per arribar a un 

lloc o per fer una activitat senzilla  

Exposició:  

- narració curta de fets sobre temes 

corrents (anècdota, excusa, etc.) - 

presentació i descripció succinta de 

persones, objectes i situacions  

Interacció:  

- preguntes simples sobre informació 

personal i situacions quotidianes 

 - converses molt simples i curtes de 

l'esfera social i quotidiana entre terceres 

persones (copsacr-ne el tema)  

Informació:  

- indicacions molt simples per arribar a un 

lloc  

- missatges personals en un contestador - 

anuncis en serveis i locals públics 

 - instruccions del professorat  

Exposició: 

- narració de fets curts sobre temes 

corrents (anècdota, notícia, etc.)  

Representacions o emissions 

audiovisuals: (identificació del tema i 
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alguns detalls essencials):  

- butlletins meteorològics 

 - anuncis publicitaris  

- resultats esportius  

- extractes d'altres emissions de ràdio o 

televisió (p. ex.: receptes de cuina 

simples, resultats de la loteria...)  

 

 

GÈNERES TEXTUALS  

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I                           ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ 

COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS             DE TEXTOS ESCRITS  

 

Informació personal: 

- fitxes i formularis (emplenar) - 

qüestionaris senzills  

Àmbit privat:  

- targetes postals 

 - invitacions  

- missatges de text  

- llistes (de tèlèfons, contactes, 

alumnes...)  

- cartes i correus electrònics personals 

Informació personal:  

- targetes de visita  

- carnets d'identitat, passaports, etc. 

 - fitxes d'inscripció 

 - certificats (dades i objecte)  

- butlletins de notes  

Escrits públics:  

- etiquetes de productes de primera 

necessitat (en context)  

- rètols i senyalitzacions d'espais públics 

senzills 

 - noms de carrers i altres llocs públics  

- horaris i calendaris 

 - llistes (de tèlèfons, contactes, 

alumnes...)  

- tiquets que caixa 
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 - plànols i iitineraris senzills de transports 

públics  

- cartells i pòsters amb elements visuals  

- bitllets de transport  

- publicitat senzilla  

anuncis breus (immobiliaris, agenda 

escolar) 

Lleure: 

- menús senzills  

- programes senzills de manifestacions 

culturals i esportives  

- fulletons i tríptics turístics senzills  

- prospectes i catàlegs senzills 

Instruccions: 

- instruccions dels llibres de text del nivell 

 - instruccions d'ús senzilles  

- normes d'ús 

Textos informatius: 

- comunicats (àmbit escolar)  

Premsa: 

- rúbriques de diaris i revistes (portades, 

seccions, sumaris, titulars, peus de foto...) 

- horòscops 

 - notícies d'actualitat molt breus (de 

diaris, revistes, llocs web...) 
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 Àmbit privat: 

-targes postals  

- invitacions  

- missatges de text  

- apunts breus en xarxes socials  

- cartes i correus electrònics pesonals 

senzills i curts  

 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS  

Aquests continguts s’han d’adequar per a cada idioma al domini de la morfosintaxi 

que el seu ús requeresqui, la qual cosa en pot limitar l’abast, i s’han d’interpretar 

atenent a les competències funcional i discursiva que s’especifiquen per al nivell.  

 

Identificació personal: 

Nom: 

– noms de pila i hipocorístics d'àmbit general 

 – cognoms, patronímics i matronímics  

– sobrenoms  

– formes de respecte o cortesia  

– nom de les lletres i els diacrítics  

Domicili: 

– noms de vies  

– ciutats importants  

– països Telèfon i adreces electròniques:  

– números cardinals de 0 a 10  

– seqüenciació dels números de telèfon  

– nom dels símbols habituals (@, /, etc.)  

Altres dades personals: 
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 – lloc i data de naixement  

– edat  

– sexe  

– estat civil Nacionalitat:  

– gentilicis  

Origen: 

– països Ocupació:  

– noms d'oficis (segons necessitats)  

– llocs on es fa feina Educació:  

– tipus genèrics de centre  

– tipus genèrics d'estudis  

– assignatures genèriques Família:  

– noms de parentiu pròxim Preferència i aversió (graus bàsics)  

 La casa, la llar i l’entorn  

Allotjament: 

– tipus genèrics d'allotjament permanent  

Instal·lacions i estris de la llar: 

– mobiliari bàsic  

– parament bàsic (p. ex., roba de llit, coberts,etc.)  

– equipament bàsic (p. ex.: rentadora)  

Entorn: 

– tipus genèrics de localitat  

– tipus d'equipament urbà (p. ex.: parc)  

– elements geogràfics (p. ex.: riu)  

Flora i fauna: 

– animals domèstics i de companyia  

– noms d'animals habituals  

Clima: 

 – fenòmens meteorològics comuns  

La vida diària 
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Vida domèstica: 

– rutines diàries  

– àpats  

– feines domèstiques regulars  

Festivitats: 

– noms de festivitats d'àmbit general (p. ex.: cap d’any)  

El lleure 

Lleure: 

– moments de lleure  

– activitats (p. ex.: fer una copa)  

Aficions: 

– tipus d'aficions  

– camps d'interès personal  

Entreteniment: 

– mitjans de comunicació (radio, TV, diari, revista, etc.)  

– equipament tècnic de comunicació bàsic (p. ex.: TV)  

– productes i programes audiovisuals (p. ex.: pel·lícula)  

Món intel·lectual i artístic: 

– objectes i esdeveniments (p. ex.: llibre, concert)  

– activitats (p. ex.: llegir)  

– tipus de música (p. ex.: clàsica, rock, etc.)  

– instruments musicals molt comuns (p.ex. piano, guitarra, etc.)  

Esport i activitat física:  

– esports molt comuns (p.ex. tenis, futbol, etc.)  

Les relacions humanes 

Vida social: 

– coneixences (p. ex.: amic, col·lega)  

– relacions (p. ex.: convidar, regalar)  

– esdeveniments (p. ex.: festa)  

Transport i viatges:  
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Transports:  

– tipus de vehicle  

– tipus de via  

Turisme:  

– llocs i localitzacions  

– activitats  

– noms d'elements d'interès (p. ex.: catedral)  

– documentació bàsica  

– noms de ciutats, països, continents  

Allotjament: 

– establiments d’allotjament turístic  

– dependències genèriques  

Comerç: 

Establiments: 

 – tipus d'establiment  

– accions bàsiques (p. ex.: pagar) 

 – pesos i mesures  

– béns de consum poc específics  

Preu i qualitat:  

– diners, monedes i fraccions  

– accions relacionades amb el pagament (p. ex.: canvi)  

Alimentació  

Menjars: 

– apats  

– tipus de menjars i begudes (p. ex.: sandvitx, cafè)  

– tipus genèrics d'aliments  

Restauració: 

– tipus genèrics d'establiments  

Serveis Correus i telecomunicacions: 

– instal·lacions (p. ex. oficina de correus)  
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Seguretat ciutadana:  

– forces de seguretat i els seus agents  

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 

Aplicació dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin 

realitzar activitats de mediació en situacions molt familiars i senzilles 

(coneixements culturals molt generals, posada en relació, respecte):  

Coneixements La llengua com a sistema semiològic 

Relació arbitrària i convencional entre el significant i el significat. Significat diferent 

de significants idèntics o semblants en llengües diferents.  

Llengua i societat: 

Pertinença dels individus a una o més comunitats lingüístiques  

Diversitat lingüística del propi entorn Comunicació verbal i no verbal:  

Existència de formes de comunicació no lingüísitica  

Procediments lingüístics que faciliten la comunicació (simplificació, reformulació, 

internacionalismes, etc.)  

Estatus particular del parlant al·lòglota (necessitat d'ajuda, paper de mediador...)  

Evolució de les llengües:  

Existència de préstecs lingüístics (internacionalismes)  

Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: 

Consciència de la pluralitat lingüística: sistemes d'escriptura.  

Semblances i diferències entre les llengües: 

Diversitat de sistemes fonètics/fonològics i prosòdics (sons i patrons que es 

distingeixen o no segons la llengua/varietat)  

Diversitat en l'organització dels enunciats (sintaxi)  

Diversitat dels sistemes d'escriptura: tipus d'escriptura, alfabet, correspondències 

so-grafia, convencions, etc. Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no 

verbal: funcionament de determinats actes de parla (salutacions, fórmules de 

cortesia, etc.)  

Adquisició/aprenentatge de llengües: 

Consciència del procés d'aprenentatge d'una llengua: actituds davant els errors 
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propis i aliens, naturalesa oberta del procés, etc.  

Paper de les altres llengües conegudes en l'aprenentatge d'una llengua: analogies, 

semblances, etc. Pertinència i necessitat d'adaptació de les estratègies 

d'aprenentatge segons l'objectiu  

Cultura: Diversitat i complexitat de les cultures  

Relacions interculturals: Consciència que els altres poden interpretar el nostre 

comportament de manera diferent de com ho fem nosaltres.  

Diversitat de les cultures:  

Pluralitat de pràctiques i costums culturals  

Actituds 

Atenció envers els signes verbals i no verbals de la comunicació. Sensibilitat 

envers la pròpia llengua i cultura i les d'altri.  

Acceptació:  

De la diferència: superació de les reticències envers l'altre/el que és diferent. Que 

les altres llengües/cultures poden funcionar de manera diferent de les pròpies. De 

l'alternança de codi entre parlants que comparteixen un repertori plurilingüe.  

Obertura envers: 

l'alteritat.  

Respecteenvers: 

Les diferències i la diversitat. La dignitat de totes les llengües i els éssers humans.  

Disposició a: 

ésser considerat un estrany.  

Desig de:  

Entrar en contacte amb altres persones / altres cultures. Ajudar i acceptar ajuda de 

persones d'altres cultures. Aprendre dels altres.  

Voluntat de: 

relativitzar les evidències respecte a la pròpia llengua/cultura per comprendre el 

funcionament de les altres.  

Flexibilitat envers: 

les diferents maneres de percebre, expressars-se i comportar-se. 

Familiarització amb: 
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les semblances/diferències entre llengües/cultures.  

Assumpció de: 

la compatibilitat entre l'orgull per la pròpia identitat i el respecte envers les altres. 

 

Habilitats 

 Observació i anàlisi: 

Aïllar/segmentar sons i síl·labes  

Aïllar/segmentar unitats gràfiques (lletres, afixos, lexemes, mots...)  

Establir correspondències entre grafies i sons  

Relacionar formes i funcions pragmàtiques  

Identificació:  

Identificar auditivament un morfema o un mot  

Identificar signes gràfics elementals  

Identificar préstecs o internacionalismes  

Comparació: 

Identificar semblances i diferències gràfiques (signes, morfemes, sistemes 

d'escriptura)  

Percebre la proximitat lèxica directa  

Comparar relacions so-grafia en diverses llengües  

Aprofitament del coneixement lingüístic:  

Identificar bases de transferència (elements d'una llengua que permeten la 

transferència de coneixements entre llengües o dins una mateixa llengua)  

Interacció: 

Activar la parla bi/plurilingüe quan ho requeresqui la situació comunicativa  

 

4. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS NIVELL BÀSIC A1 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 
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COPRODUCCIÓ DE TEXTOS TEXTOS 

I. L'entitat i les seves propietats 

(in/existència, qualitat 

(intrínseca i valorativa) i quantitat 

(nombre, quantitat i grau) 

 

1. L'entitat 

a) Substantius 

Classes: 

- comuns i propis 

- noms compostos (‚Komposita‘): 

substantiu+substantiu (das 

Wörterbuch 

- col·lectius (die Familie) 

- de lloc 

- comptables i incomptables (das Geld, das 

Obst, die Milch) 

 

Flexió de gènere i nombre: 

- cas: nominatiu, acusatiu i datiu 

- nombre: singular i plural. Formació del 

plural 

substantius només amb forma de plural: die 

Eltern, die Leute, die 

Ferien 

- gènere gramatical i natural: masculí, 

femení i neutre. El gènere 

dels noms geogràfics (die Schweiz, die 

Türkei) 

- la formació del femení en substantius de 

professions. El sufix „- 

I. L'entitat i les seves propietats 

(in/existència, qualitat 

(intrínseca i valorativa) i quantitat 

(nombre, quantitat i grau) 

 

1. L'entitat 

a) Substantius 

Classes: 

- comuns i propis 

- noms compostos (‚Komposita‘): 

substantiu+substantiu (das 

Wörterbuch), verb+substantiu (die 

Waschmaschine), 

adjectiu+substantiu (der Rotwein) 

- col·lectius (die Familie) 

- de lloc 

- comptables i incomptables (das Geld, 

das Obst, die Milch) 

Flexió de gènere i nombre: 

- cas: nominatiu, acusatiu i datiu 

- “feste Wendungen”: in der Türkeiin 

der Schweiz; in den USA, 

Ich fahre mit dem Auto, 

- nombre: singular i plural. Formació del 

plural 

substantius només amb forma de 

plural: die Eltern, die Leute, die 

Ferien 

- gènere gramatical i natural: masculí, 

femení i neutre. El gènere 
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in“: der Lehrer/ die Lehrerin- 

- diminutiu: -chen (das Mädchen, ein 

bisschen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pronoms personals: 

- en nominatiu i acusatiu (i datiu): Ich wohne 

in Berlin; sie kennt 

ihn, er hilft ihr 

- en datiu només en expressions 

idiomàtiques: Wie geht’s dir? 

- poronom impersonal es (als Pro-Form): 

Wo ist das Buch? Es liegt hier. 

c) Pronoms demostratius: 

- dieser, dieses, diese (ús díctic) 

- der, das, die (Welcher Mantel ist deiner? – 

Der) 

2. L'existència 

a) Verbs: 

-2. L'existència 

a) Verbs: 

dels noms geogràfics (die Schweiz, die 

Türkei,). El gènere dels 

rius (die Donau, die Elbe, die Seine, 

però: der Rhein, der Main) 

- la formació del femení en substantius 

de professions. El sufix „- 

in“: der Lehrer/ die Lehrerin- 

- la formació del femení en substantius 

de professions, amb canvi 

fonètic (‚Umlaut‘): der Koch/ die Köchin; 

der Arzt/die Ärztin 

-diminutiu: -chen i -lein 

b) Pronoms personals: 

en nominatiu, acusatiu i datiu 

- pronom impersonal es (als Pro-Form): 

Wo ist das Buch? Es liegt 

hier 

 

 

 

c) Pronoms demostratius: 

- dieser, dieses, diese (ús díctic i 

anafòric) 

- der, das, die (Welcher Mantel ist 

deiner? – Der) 

2. L'existència 

a) Verbs: 

- adv. + sein (nicht): hier, da ist (nicht); 

Er ist weg 

- es gibt + Akk 

- los sein 
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- adv. + sein (nicht): hier, da ist (nicht); Er ist 

weg 

- es gibt + Akk 

- los sein 

- fehlen, brauchen, passieren 

b) Determinants (Artikelwörter) 

- l’article: definit (der, die, das) i indefinit 

(ein-, eine, ein), negatiu 

(kein-, keine, kein), en nominatiu i en 

acusatiu 

- nullartikel: er spielt ( ) Gitarre 

 

3. La pertinença 

a)Expressió de la pertinença: 

amb von + substantiu: Das ist das Fahrrad 

von Peter 

 

b) Possessius: 

- prenominals, en nominatiu i acusatiu: 

mein-, dein-, sein-, ihr-, 

unser-, ... (singular i plural) 

 

4. La quantitat: 

Quantificadors: 

- numerals cardinals 

- numerals fraccionaris: halb 

- quantitatius: viel , nichts, etwas, alles, 

wenig, viele, 

sehr, ganz, zu + Adj.: (sehr/ganz gut; zu 

teuer) 

-interrogatius: Wie viel (e)? 

- fehlen, brauchen, passieren 

 

 

b) Determinants (Artikelwörter) 

- l’article: definit (der, die, das) i indefinit 

(ein-, eine, ein), negatiu 

(kein-, keine, kein), en nominatiu i en 

acusatiu 

- nullartikel: er spielt ( ) Gitarre 

3. La pertinença 

a) Expressió de la pertinença: 

- amb von + substantiu: Das ist das 

Fahrrad von Peter 

- el genitiu saxó: Peters Onkel 

b) Possessius: 

- prenominals, en nominatiu i acusatiu: 

mein-, dein-, sein-, ihr-, 

unser-, ... (singular i plural) 

 

4. La quantitat 

Quantificadors: 

- numerals cardinals i ordinals: der 

erste, der zweite, der dritte 

- quantitatius: viel mehr, viel weniger; 

gar nichts 

- indefinits: jemand, niemand 

- universals: alle 

 

5. La qualitat 

a) Adjectius: 

- amb funció predicativa Sie ist nett; Ist 
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5. La qualitat 

a) Adjectius: 

- amb funció predicativa Sie ist nett; Ist der 

Film gut? 

- amb funció adverbial: Sie sind falsch 

gefahren 

 

b) Derivació: 

- nom/verb, adjectiu 

- gentilicis habituals: der Spanier, der 

Japaner, der Deutsche, der Franzose 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El grau 

a) Quantitatius: Amb sehr, zu: Du bist sehr 

schön; Die Wohnung 

ist zu klein 

 

 

 

 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, 

posició, 

moviment, origen, direcció, destinació, 

der Film gut? 

- amb funció adverbial: Sie sind falsch 

gefahren 

b) Derivació: 

- afixos molt comuns: -ig, -lich-, -isch 

- gentilicis habituals masculí i femení: 

(en –er/in) der Spanier/die 

Spanierin, der Japaner/die Japanerin, 

der Brasilianer/die 

Brasilianerin , der Schweizer/die 

Schweizerin, ...; i altres formes: 

der/die Deutsche, der Franzose/die 

Französin, der Grieche/die 

Griechin 

 

6. El grau 

a) Comparatius: besser als, lieber als, 

mehr als 

b) Superlatius: am besten, am meisten, 

am liebsten 

c) Quantitatius: Amb sehr, zu: Du bist 

sehr schön; Die Wohnung 

ist zu klein 

II. L'espai i les relacions espacials 

(ubicació, posició, 

moviment, origen, direcció, destinació, 

distància i disposició) 

 

a) Adverbis de lloc: 

- hier, dort, da, unten, oben, links, 

rechts, vorn(e), hinten, draußen 
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distància i disposició) 

 

a) Adverbs de lloc: 

els més freqüents: hier, dort, da, unten, 

oben, links, rechts 

- adverbi interrogatiu wo? 

 

b) Preposicions de lloc: 

- Wechselpräpositionen (mit Akkusativ oder 

mit Dativ) 

- sie wohnt am Marktplatz (als feste 

Wendung) 

- Ich komme aus London; Ich wohne bei 

meiner Freundin (als feste Wendung); Er 

wohnt in Paris ; Fahren Sie nach 

Österreich?; zum Flughafen, bitte (als feste 

Wendung) 

 

c) Locucions preposicionals comuns: zu 

Hause / nach Hause; ins Kino 

 

 

 

 

III. El temps 

1. Ubicació temporal absoluta 

- Preposicions de temps: amb hores (um), 

parts del dia (an/in), 

mesos (in), estacions (in), anys (in), data 

(an) etc., Um 3 Uhr; am 

Morgen/in der Nacht; im Sommer; am 

 

 

b) Preposicions de lloc: 

- Wechselpräpositionen (mit Akkusativ 

oder mit Dativ) 

 

 

 

 

 

 

 

c) Locucions preposicionals 

comuns: zu Hause / nach Hause; ins 

Kino 

 

 

 

 

III. El temps 

1. Ubicació temporal absoluta 

Preposicions de temps: amb dates 

assenyalades: Zu /an 

Weihnachten; Zu Silvester; zu/an 

Ostern;am Wochenende 

in den Ferien; im Urlaub 

 

 

 

2. Ubicació temporal relativa: 

locucions adverbials de temps: 
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Montag; im Jahr 2020; am 

16. April 

 

2. Ubicació temporal relativa: adverbis de 

temps: jetzt, heute, 

gestern, morgen 

 

 

3. Ubicació temporal (durada): 

- von ... bis ... 

 

 

4. Freqüència: adverbis i locucions de 

freqüència: immer, jeden 

Tag, oft, manchmal, nie, ... 

 

5. Relacions temporals (seqüència, 

anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat) 

a) Adverbis: 

- seqüenciació: zuerst, dann, endlich 

- anterioritat: schon, noch 

- posterioritat: später 

- simultaneïtat: jetzt 

 

 

 

 

 

 

 

gestern/heute abend; letztes Jahr,, 

nächste Woche, nächsten Monat 

 

3. Ubicació temporal (durada): 

- von ... bis … 

 

4. Freqüència: adverbis i locucions de 

freqüència: immer, jeden Tag, oft, 

manchmal, nie, selten, täglich, (fast) 

immer/nie, .. 

5. Relacions temporals (seqüència, 

anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat) 

a) Adverbis: 

- seqüenciació: zuerst, dann, endlich , 

am Anfang, am Ende, am 

Schluss 

- anterioritat: schon, noch 

- posterioritat: später, danach 

- simultaneïtat: jetzt, nun 

b) Preposicions: 

- anterioritat: vor (vor dem Essen) 

- posterioritat: nach (nach dem 

Unterricht) 

 

 

c) Temps verbals: 

Expressió del present: 

- present d'indicatiu (Präsens) 

Expressió del passat: 

- Präteritum (de sein i haben ) 1ª i 3ª 
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b) Temps verbals: 

Expressió del present: 

- present d'indicatiu (Präsens) 

Expressió del passat: 

- Präteritum (de sein i haben ) 1ª i 3ª 

persona: war, hatte 

- Perfekt dels verbs més importants: 

(gehen, kommen, fahren, 

schlafen, essen, trinken, machen, ...) 

Expressió del futur: 

- Präsens +adverbi o locució adverbial de 

temps: Morgen gehen 

wir ins Kino 

 

IV. L'aspecte 

1. Puntual: 

- das Präsens 

- (das Perfekt) 

 

2. Imperfectiu (progressiu, continu i 

habitual): 

- duratiu (Präsens); habitual (Präsens + 

Zeitangabe) (Präsens + gerade) 

 

 

3. Incoatiu, terminatiu: fertig sein  

 

 

V. La modalitat 

1. Factualitat: Aussagesätze 

2. Capacitat: verb können + Inf.  

persona: war, hatte 

- Perfekt dels verbs més importants: 

(gehen, kommen, fahren, 

schlafen, essen, trinken, machen, ...) 

Expressió del futur: 

- Präsens +adverbi o locució adverbial 

de temps: Morgen gehen 

wir ins Kino 

 

IV. L'aspecte 

1. Puntual: 

- das Präsens 

- (das Perfekt) 

 

2. Imperfectiu (progressiu, continu i 

habitual): 

-habitual/duratiu ( Präsens); (Präsens + 

gerade; sein + am/beim + 

Inf) 

 

3. Incoatiu, terminatiu: dran sein; 

fertig sein 

 

V. La modalitat 

1. Factualitat: Aussagesätze 

2. Capacitat: verb können,; fähig sein 

3. Necessitat, desig: müssen, sollen, 

brauchen + substantiu 

 

4. Obligació: sollen 

5. Possibilitat: verb können, dürfen, 
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3. Necessitat, desig: verb müssen + Inf ; 

Konjunhtiv II dels verbs mögen i haben (ich 

möchte, hätte gern) 

4. Obligació: müssen + Inf.  

5. Possibilitat: verb können, dürfen + Inf., 

möglich sein, 

vielleicht 

6. Probabilitat: adverbis i locucions 

adverbials modals: möglich, sein, vielleicht 

7. Volició: möcht- ; voluntat: verb wollen + 

Inf. ; 8. Intenció: verb wollen + Inf.  

9. Permís/ Prohibició: dürfen/nicht dürfen 

+ Inf.  

10. Verbs en mode imperatiu: nehmen Sie 

Platz! , Komm rein!  

 

VI. La manera 

Adverbis i locucions adverbials: 

- de manera: gut, schlecht 

- de grau: sehr, so ... 

- focals: nur, auch, auch nicht, überhaupt 

nicht 

 

 

VII. Estats, esdeveniments, accions, 

processos i realitzacions 

a) Estructura dels predicats verbals: 

- tipus d'oració, els elements constitutius i la 

seva posició 

- el parèntesi verbal (‚Satzklammer‘): 

posició i distribució (V1 …V2): 

möglich sein; es kann sein 

 

6. Probabilitat: adverbis i locucions 

adverbials modals: möglich, sein; 

vielleicht 

7. Volició: möcht- ; voluntat: verb 

wollen; 

8. Intenció: verb wollen; vorhaben zu + 

Inf. 

9. Permís/ Prohibició: dürfen/nicht 

dürfen + Inf.; verboten sein 

10. Verbs en mode imperatiu: 

nehmen Sie Platz! , Komm rein! 

 

VI. La manera 

Adverbis i locucions adverbials: 

- de manera: gut, schlecht 

- de grau: sehr, so ... 

- focals: nur,, auch, auch nicht, 

überhaupt nicht 

 

VII. Estats, esdeveniments, accions, 

processos i realitzacions 

a) Estructura dels predicats verbals: 

- tipus d'oració, els elements 

constitutius i la seva posició 

- el parèntesi verbal (‚Satzklammer‘): 

posició i distribució (V1 ..V2): 

- amb verbs separables (Heute ruft er 

sie an) 

- amb verbs modals amb infinitiu (Er 
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- amb verbs separables (Heute ruft er sie 

an) 

- amb verbs modals amb infinitiu (Er kann 

nicht schwimmen) 

- amb Perfekt (Ich habe heute lange 

geschlafen) 

 

 

b) Estructura dels predicats no verbals: 

- construccions amb sein 

 

 

 

VIII. L'afirmació, la negació, la 

interrogació i l'exclamació 

1. L’oració declarativa (afirmativa i 

negativa): 

- ordre dels elements 

- signes afirmatius (ja, doch) 

- la negació: oracions amb kein + Nomen, 

nicht + Adj., nie, 

nichts, niemand; prefix (un) 

 

 

2. L’oració interrogativa: 

- interrogatives: ordre de l’oració 

interrogativa: la posició del verb 

en oracions 

interrogatives de resposta ja, nein o doch 

- oracions interrogatives totals i parcials (W-

Frage, Ja/ Nein-Frage) 

kann nicht schwimmen) 

- amb Perfekt (Ich habe heute lange 

geschlafen) 

b) Estructura dels predicats no 

verbals: 

- construccions amb sein 

c) Oracions subordinades 

substantives: 

- oracions amb dass 

 

VIII. L'afirmació, la negació, la 

interrogació i l'exclamació 

1. L’oració declarativa (afirmativa i 

negativa): 

- ordre dels elements 

- signes afirmatius (ja, doch) 

- la negació: oracions amb kein + 

Nomen, nicht + Adj. , nie, nichts, 

niemand; prefix (un) 

 

 

2. L’oració interrogativa: 

- interrogatives: ordre de l’oració 

interrogativa: posició del verb en 

oracions interrogatives de resposta ja, 

nein o doch 

- oracions interrogatives totals i parcials 

(W-Frage, Ja/ Nein-Frage) 

- pronoms i adverbis interrogatius (wer, 

wann, wie, wie lange, wie oft, warum) 
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- pronoms i adverbis interrogatius (wer, 

wann, wie, wie lange, wie oft, warum) 

 

3. L’oració exclamativa: 

- l’exclamació: Wie + Adj. (Wie schön!) 

- interjeccions (ach!, na ja!) 

- oracions exclamatives(Das ist aber 

schön!) 

- signes d’exclamació 

 

 

 

 

IX. Relacions lògiques 

1. Conjunció: coordinació copulativa amb 

und, auch  

2. Disjunció (alternativa): coordinació 

disjuntiva amb oder 

3. Contrast: (limitació/oposició): 

coordinació adversativa amb aber 

 

4. Causa: coordinació causal amb den  

 

5. Connectors parentètics: 

- d'exemplificació: zum Beispiel 

- de conseqüència: also 

 

3. L’oració exclamativa: 

- l’exclamació: Wie + Adj.; Was für ein- 

+ Nomen / + Adj. und 

Nomen (z.B. Was für eine (tolle) 

Überraschung ) 

- interjeccions( aha, na, so was, ach 

was!) 

- oracions exclamatives: (das ist ja 

cool, wunderbar!) 

 

IX. Relacions lògiques 

1. Conjunció: coordinació amb und, 

auch 

 

2. Disjunció (alternativa): coordinació 

disjuntiva amb oder  

3. Contrast: (limitació/oposició): 

coordinació adversativa amb 

aber; sondern 

4. Causa: coordinació causal amb 

denn; subordinació amb weil; 

5. Condició: - condicional amb wenn 

..., dann (Wenn es nicht regnet, (dann) 

gehen wir wandern) 

6. Connectors parentètics: 

- d'exemplificació: zum Beispiel 

- de conseqüència: also 

4.1 COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 
COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 
TEXTOS ESCRITS 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

41 

 

L´alfabet 

Els fonemes alemanys i les seves 

correspondències gràfiques 

L’escriptura en majúscula i minúscula 

Ortografia dels pronoms de tractament: 

Sie, Ihnen 

La puntuació. Signes ortogràfics: 

apòstrof: en expressions col·loquials, per 

abreviar el pronom es: Wie geht's?; guió, 

etc. 

Signes d´interrogació i d´exclamació 

Abreviatures bàsiques: z.B. usw 

 

L´alfabet 

Els fonemes alemanys i les seves 

correspondències 

gràfiques 

L’escriptura en majúscula i 

minúscula 

Ortografia dels pronoms de 

tractament: Sie, Ihnen 

Grafies: <s>, <ss>, i <ß> 

Ortografia d’estrangerismes 

La puntuació com a recurs de 

cohesió del text escrit 

Signes ortogràfics: apòstrof: en 

expressions col·loquials, per 

abreviar el pronom es: Wie geht's? ; 

guió, etc. 

Usos de la coma, dos punts, 

cometes 

Signes d´interrogació i d´exclamació 

Separació de paraules (simples i 

compostes) a final de línia 

Abreviatures bàsiques: z.B. usw. ca. 

 

 

 

4.2 COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 
COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

Sons i fonemes vocàlics: 

- fonemes vocàlics breus: [a] (z.B. Fall); 

Sons i fonemes vocàlics: 

- percepció dels fonemes vocàlics breus i 
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[ɛ ] (z.B. weg); [ɪ ] 

(z.B. in); [ɔ ] (z.B. Post); [ʊ ] (z.B. Mutter) 

- correspondència entre els diftongs <ei, 

ie, eu, äu> i els seus 

valors fonològics: [aɪ ] (z.B. nein); [i:] 

(z.B. sie); [ɔ ʏ ] (z.B. heute, Häuser) 

 

- grafies dobles: < aa, oo, ee > 

 

 

 

 

 

Sons i fonemes consonàntics: 

- Fonemes consonàntics i els seus 

al·lòfons 

- ich-Laut [ç] (z.B. ich, Bücher, echt) 

- ach-Laut [x]. (z.B. Buch, Tochter, 

Achtung) 

- les consonants /b/ /w/ i /v/ /b/ a l’inici de 

paraula o de síl·laba 

[b] (z.B. Bild, haben); al final de síl·laba [p] 

(z.B.ab, Ab/teilung, 

lieb) 

- la consonant labiodental /w/ [v] (z.B. 

etwas, Wein, antworten) 

- la consonant /v/ [f] (z.B. Vater, 

verkaufen, vielleicht)) 

- r/ i els seus al·lòfons [ʀ ] (z.B. rollen, 

Ware, schreiben) , [ʁ ] 

(z.B. stark) 

llargs: (z.B. Mitte [i]/ 

Miete [i:] /; bitten [i] / bieten [i:] ), Hallo [a] / 

Zahl, Saal [a:]; kommt 

[o] / Sohn, Boot [o:] Kellner [e] / Lehrer [e:] 

- correspondència entre els diftongs <ei, 

ie, eu, äu> i els seus 

valors fonològics: [aɪ ] (z.B. nein); [i:] 

(z.B. sie); [ɔ ʏ ] (z.B. heute, Häuser) 

- grafies dobles: < aa, oo, ee > 

- percepció del fonema schwa en posició 

àtona [Ә] (z.B. bedanken, verwöhnen, 

Familie) 

 

Sons i fonemes consonàntics: 

- Percepció dels fonemes consonàntics i 

els seus al·lòfons 

- ich-Laut [ç] (z.B. ich, Bücher, echt) 

- ach-Laut [x]. (z.B. Buch, Tochter, 

Achtung) 

- les consonants /b/ /w/ i /v/ /b/ a l’inici de 

paraula o de síl·laba [b] 

(z.B. Bild, haben); al final de síl·laba [p] 

(z.B. ab, Ab/teilung, lieb) 

- la consonant labiodental /w/ [v] (z.B. 

etwas, Wein, antworten) 

- la consonant /v/ [f] (z.B. Vater, 

verkaufen, vielleicht)); [v] (z.B 

Visum, Vase); 

-la consonant /v/ en posició final / [f] (z.B. 

negativ, effektiv) 

- distinció entre [b] (so bilabial) i [v] (so 
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Processos: 

- modificació vocàlica: metafonia (Umlaut 

ä,ö,ü): [ɛ ] (z.B. 

Männer); [oe] (z.B. Hölle); [ʏ ] (z.B. füllen) 

- /r/ vocalitzada en posició final o pre-

consonàntica (z.B. der 

Vater, Kinder) 

- contracció de preposició i article (z.B. im, 

ins, ans) 

 

 

Entonació i accentuació: 

- accent dels elements lèxics aïllats 

- l’accent en paraules compostes 

- l’accent en salutacions i enunciats breus 

- entonació ascendent i descendent en 

salutacions, enunciats i 

preguntes i respostes breus 

- entonació de l’ afirmativa i interrogativa 

labiodental): z.B. Bier/wir; 

Bein/Wein; Bild/wild; bald/Wald 

- /r/ i els seus al·lòfons [ʀ ] (z.B. rollen, 

Ware, schreiben) , [ʁ ] 

(z.B. stark) 

- identificació dels fonemes consonàntics 

[s] (z.B. essen), [z] 

(z.B. lesen, sie); [ts] (z.B. zehn, 

Motivation); [ʃ p] (z.B. Spanien, 

sprechen); [ʃ t] (z.B. Student, Stadt) 

 

Processos: 

- modificació vocàlica: metafonia (Umlaut 

ä,ö,ü): [ɛ ] (z.B. 

Männer); [oe] (z.B. Hölle); [ʏ ] (z.B. füllen) 

- /r/ vocalitzada en posició final o pre-

consonàntica (z.B. der 

Vater, Kinder) 

- contracció de preposició i article (z.B. im, 

ins, am, ans, zum, 

zur, aufs) 

 

Entonació i accentuació: 

- reconeixement de patrons bàsics de 

ritme, entonació i 

accentuació de paraules i frases per a les 

funcions 

comunicatives del nivell 
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5. CRITERIS D'AVALUACIÓ  

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS  

Criteris generals 

 • Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i 

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana i les convencions socials de les 

cultures en les quals s’utilitza l’idioma. 

 • Aplica les estratègies adequades per a la comprensió del sentit general i la 

informació essencial del text. 

 • Distingeix la funció comunicativa del textos del nivell.  

• Aplica a la comprensió del text els coneixements bàsics de les estructures del 

nivell. 

 • Reconeix lèxic d’ús freqüent relatiu als temes del nivell , i és capaç, mitjançant 

ajuda de gestos i imatges, d’inferir el significat d’algunes paraules que desconeix.  

• Reconeix alguns patrons rítmics d’entonació i els significats que s'hi relacionen.  

 

Criteris específics  

COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA  COMPRENSIÓ DETALLADA 

Reconeix: una idea aproximada del 

contingut la rellevància 

del contingut la situació 

comunicativa 

noms i paraules molt 

familiars i frases molt 

bàsiques i 

predictibles   

 

Distingeix
:  

 detalls de contacte  

Comprèn: el propòsit comunicatiu 

els punts principals  

noms i paraules molt 

familiars i frases molt 

bàsiques i 

predictibles  

missatges senzills 

informació bàsica i 

senzilla frases aïllades 

dins un text més 
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complex  

Processa 

juntament 

amb el 

text: 

imatges xifres/números 

senyals /símbols 

horaris calendaris 

mapes i plànols  

 

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS  

Criteris generals  

• Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i 

sociolingüístics més bàsics relatius a la vida quotidiana i les convencions socials 

de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma.  

• Aplica a les tasques del nivell les estratègies més adequades per a la 

comprensió del sentit general i la informació essencial i predictible dels textos 

escrits.  

• Distingeix la funció així com la intenció comunicativa i el format del gènere del 

text que ha de llegir.  

• Aplica a la comprensió uns coneixements molt bàsics de les estructures de la 

sintaxi i dels elements de la morfologia.  

• Comprèn el lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a les tasques del nivell i és capaç 

d’inferir el significat d’algunes paraules desconegudes a partir del context.  

• Identifica, i aplica a la comprensió del text, el valor i significat associat a les 

convencions ortogràfiques i de puntuació més bàsiques. 

 

Criteris específics 

COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA  COMPRENSIÓ DETALLADA 

Reconeix: una idea aproximada del 

contingut, la rellevància 

del contingut, la situació 

comunicativa 

noms i paraules molt 

familiars i frases molt 

bàsiques i 

predictibles   
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Distingeix
:  

 detalls de contacte  

Comprèn: el propòsit comunicatiu 

els punts principals  

nformació sobre les 

persones hores, llocs, 

preus  

missatges senzills 

informació bàsica i 

senzilla frases aïllades 

dins un text més 

complex  

Processa 
juntament 
amb el 
text: 

imatges xifres/números 

senyals /símbols 

horaris calendaris 

mapes i plànols  

 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

Criteris generals 

 • Aplica a la producció oral els coneixements socioculturals i sociolingüístics 

mínims per a sortir-se’n en els intercanvis amb altres interlocutors.  

• Aplica algunes estratègies bàsiques per produir textos orals breus i senzills 

mitjançant l’ús de gestos i dixis i petits guions o fórmules apresos per recolzar-hi el 

discurs.  

• Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç 

d’utilitzar els exponents més bàsics d’aquesta funció per a fer front a les tasques 

del nivell.  

• Aplica un repertori molt bàsic de frases i fórmules per a comunicar-se en les 

tasques del nivell amb una fluïdesa acceptable, sobretot a l’hora d’aclarir el que vol 

dir o per a mostrar que necessita ajuda de l’interlocutor.  

• És capaç de mantenir una conversa o un monòleg breu prèviament assajat si 

compta amb l’ajut de l’interlocutor.  

• Aplica les estructures sintàctiques del nivell per a expressar les nocions i 

funcions del nivell durant la realització de les tasques.  

• És capaç d’enllaçar una sèrie d'elements breus, concrets i senzills per crear una 
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seqüència lineal i cohesionada.  

• Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a fer front a les tasques del 

nivell, encara que cometi errors i les dificultats afectin la fluïdesa i ocasionalment 

hagi de recórrer a l’alternança de codi.  

• Pronuncia i entona de manera entenedora, encara que resulti evident la 

influència de la L1 i l’interlocutor hagi de demanar aclariments o modelar la 

pronunciació correcta de tant en tant.  

 

Criteris específics  

ASPECTES PRAGMÀTICS  

Producció i fluïdesa: 

- Extensió 

- Intel·ligibilitat i prosòdia 

- Pauses i vacil·lacions 

- Cohesió i coherència 

- Estratègies de 

reparació 

 
 

Enuncia expressions curtes o 

memoritzades i formula frases completes 

molt bàsiques d’extensió molt breu. 

 

Reprodueix de manera intel·ligible els 

trets prosòdics d'un repertori limitat de 

mots ifrases, encara que amb una forta 

influència d'altres llengües en 

l'accentuació, el ritmeo l'entonació, 

comptant amb la col·laboració de 

l'interlocutor. 

 

Enllaça informació senzilla amb 

connectors molt bàsics o juxtaposició, 

ajudats de laprosòdia i recursos 

paralingüístics. 

 

Les pauses i vacil·lacions poden ser molt 

freqüents per la necessitat de cercar 

paraules i expressions i el desig de 
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reparar el discurs. 

Interacció: 

- Desenvolupament i 

manteniment 

- Adequació 

- Estratègies 

pragmàtiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicia una conversa amb una salutació o 

pregunta i reacciona davant una novetat 

amb fórmules apreses o llenguatge no 

verbal. 

Mostra una consciència, molt bàsica, del 

decòrum en el contacte social. 

Formula i contesta preguntes senzilles , 

formulant enunciats molt senzills 

corresponents a les funcions del nivell, 

mentre l’interlocutor ajudi i doni suport a 

l’intercanvi. 

Quan té una dificultat pot demanar que 

l’interlocutor parli més lentament, repeteixi 

oreformuli el que ha dit. 

Fa servir la dixi i la cinestèsia quan vol 

ajudar. 

Per telèfon i en línia proporciona 

informació molt senzilla prèviament 

assajada 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud   

- d’estructures lingüístiques  

- del lèxic  

- de les funcions comunicatives i 

discursives - dels temes tractats 

 

Recorre a un nombre reduït de paraules, 

estructures i frases per donar informació 

personal o detalls de temes familiars i 

quotidians. 

Explota un nombre limitat de funcions 

comunicatives i discursives per fer front a 

lessituacions senzilles en què ha d’actuar. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 
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Estructures sintàctiques i morfología 

 

 

Precisió del lèxic 

Mostra un control limitat de les 

estructures. 

Sovint pot haver-hi poca adequació del 

lèxic a la tasca/tema. 

Pronúncia Articula els sons d'un nombre limitat de 

paraules i expressions apreses de 

manera 

que el discurs és intel·ligible si 

l'interlocutor està acostumat a l'accent i hi 

ajuda (p.ex.: repetint la paraula amb la 

pronúncia correcta o suscitant la repetició 

de sonsnous). 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Criteris generals 

• Aplica a la producció dels textos escrits del nivell els coneixements socioculturals 

i sociolingüístics bàsics per a poder 

actuar de manera apropiada en els intercanvis amb altres interlocutors. 

• Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos escrits breus i senzills 

adaptats a les tasques de producció escrita del 

nivell mitjançant la còpia i modificació de textos model i l’ús de materials de 

consulta. 

• Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç 

d’utilitzar els exponents més senzills 

d’aquesta funció per organitzar les tasques del nivell. 

• Aplica un repertori bàsic d’estructures sintàctiques per a comunicar-se en les 

tasques del nivell amb un control acceptable 

i utilitza alguns mecanismes de cohesió molt bàsics per crear una seqüència lineal. 

• Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les 

tasques del nivell, encara que hagi de limitar el 

que vol expressar. 
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• Utilitza, de manera acceptable, els signes de puntuació bàsiques (punt i coma) i 

les normes ortogràfiques elementals. 

 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Organització Produeix expressions curtes o fixes i 
frases i preguntes completes, encara que 
siguin molt bàsiques o hi pugui mancar 
ordre lògic. 

Discurs: cohesió i 
coherència 

Enllaça informació bàsica amb connectors 
molt bàsics. 
La manca de cohesió no dificulta la 
comprensió, tot i que calgui fer algun 
esforç per 
entendre algun passatge. 
Hi ha evidència d’un mínim control dels 
temps verbals i els elements més bàsics 
de 
coreferència, encara que els elements de 
cohesió textual no estiguin assolits 

Adequació: 

- Resposta a la tasca 

- Extensió 

- Registre 

- Característiques 

textuals 

Escriu missatges complets, curts i senzills, encara 

que les salutacions / introduccions 

i els comiats/tancaments no sempre siguin adients. 

Completa amb informació personal bàsica 

impresos o altres textos molt breus i 

predictibles. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 

- d’estructureslingüístiques 

- del lèxic 

- de les funcionscomunicatives i 

discursives 

- dels temes tractats 

El repertori lèxic i d'estructures permet 

expressar informació personal bàsica i 

referirsea temes quotidians familiars, tot i 

ser molt bàsic. 
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CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 

morfologia 

Produeix paraules, estructures i frases 

aïllades, tot i que el domini de la 

morfosintaxi 

sigui limitat. 

Precisió del lèxic El lèxic és suficient per desenvolupar la 
tasca, tot i que limitat i poc precís. 

Ortotipografia Mostra coneixement de la 

correspondència so-grafia, tot i que 

presenta molteserrades per la influència 

d'altres llengües, les quals poden dificultar 

la identificaciód'alguns mots. 

Té un domini bàsic de la puntuació. 

 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ  

Criteris generals  

• Reconeix els aspectes bàsics que caracteritzen les comunitats de parlants de la 

llengua objecte d’estudi. 

• Identifica, mitjançant estratègies lingüístiques i no-lingüístiques, la informació 

clau i molt senzilla que ha de transmetre.  

• Pren notes, prepara un dibuix o un mapa o qualsevol suport visual amb la 

informació necessària que ha de traslladar als destinataris i prepara el que ha de 

dir amb anterioritat. 

 • Formula preguntes senzilles per assegurar-se de la informació i per comprovar 

la comprensió o repeteix la informació per obtenir la confirmació encara que hagi 

de recórrer a l’alternança de codi, els gestos i el llenguatge no verbal.  

 

Criteris específics  
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 MEDIACIÓ DEL TEXT  

Transmissió d'informació específica  Transmet informació predictible sobre 
hores, llocs, preus, etc. continguda en 
textos orals o escrits.  

Presa de notes:  Pren nota de paraules clau i dades 
senzilles (dades personals, preus, hores, 
llocs, etc.) 

MEDIACIÓ DE CONCEPTES 

 Relacional:  
- Facilitació de la interacció col·laborativa. 
 - Gestió de la interacció 

Invita a col·laborar.  
Indica quan ha comprès i quan no.   

Cognitiva: 
 - Col·laboració en la construcció del 
significat  
- Encoratjament de la conversa 
conceptual 

Mostra interès amb paraules senzilles o 
expressions aïllades o senyals no verbals 

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ  

Facilitació de l'espai intercultural:   En l'intercanvi intercultural, fa servir mots 
o expressions senzilles o gestos per 
mostrar interès i demostrar que comprèn 
quan se li adrecen directament.  

 

6. DEFINICIÓ, OBJECTIUS I CONTINGUTS PER NIVELLS 

DEFINICIÓ DEL NIVELL BÀSIC A2  

Els ensenyaments de Nivell Bàsic A2 tenen com a referència el nivell A2 (Nivell 

Bàsic) del Marc Europeu Comú de Referència. 

Capaciten l'alumnat per fer un ús simple però suficient de l'idioma per intervenir, 

actuar i mediar de manera senzilla, tant receptivament com productivament, 

oralment i per escrit, comprennent i produint textos breus sobre aspectes 

elementals i concrets de temes generals i situacions de la vida quotidiana referents 

als àmbits personal i públic. Aquest ús implica la comunicació en 

llengua estàndard o neutra per cobrir les necessitats més immediates en situacions 

de la vida quotidiana. Així mateix, requereix l'adquisició progressiva de lèxic, 
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expressions i estructures d'ús freqüent necessaris per a aquesta comunicació. 

També s’hi ha de començar a desenvolupar gradualment una certa autonomia en 

l'aprenentatge. En aquest nivell s'inclouen ja la majoria de les funcions socials 

(utilitzar formes de cortesia simples i habituals per saludar i adreçarse a algú; 

saludar la gent, preguntar com estan i reaccionar adequadament a la resposta; 

mantenir intercanvis socials molt curts; preguntar i respondre preguntes sobre el 

que es fa a la feina i en el temps lliure; fer invitacions i respondre-hi; discutir què 

s’ha defer, on s’ha d’anar i preparar una cita; fer oferiments i acceptar ofertes; etc.), 

així com les relatives a transaccions senzilles (per exemple, en botigues o oficines 

de correus o d'entitats bancàries; sobre viatges, transports públics, adreces i 

subministrament debéns i serveis quotidians). 

 

OBJECTIUS DELS ENSENYAMENTS DE NIVELL BÀSIC A2 

Adquirir la capacitat de: 

a) Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques,tant productives com receptives, 

per fer ús de la llengua com a mitjà de comunicació id’expressió personal o de 

mediació, per tal de satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana. 

b) Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com 

socioculturals, per construir els nous aprenentatges. 

c) Aprofitar totes les ocasions possibles d’exposició i interacció en la nova llengua 

per posar en pràctica les habilitats adquirides. 

d) Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin superar les difictultats de 

comunicació en els contextos més habituals. 

e) Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar i continuar 

l’aprenentatge de l’idioma. 

f) Adoptar una actitud oberta davant d’elements o situacions diferents dels de la 

pròpia llengua o cultura que poden aparèixer en el discurs. 

 

OBJECTIUS DEL NIVELL 

Per a cada tipus d’activitat, l’objectiu general defineix l’abast, 
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les limitacions i les condicions que s’apliquen a tots els 

objectius específics. 

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Comprendre, utilitzant el context lingüístic 

i extralingüístic, l'essencial de textos orals 

que siguin: breus; d'estructura senzilla i 

clara; en varietat estàndard i registre 

neutre; amb vocabulari d'ús freqüent; 

referits a assumptes de la vida 

quotidiana; 

articulats d’una manera clara i pausada, 

en bones condicions acústiques i sense 

distorsions; sempre que es pugui 

demanar confirmació, si escau. 

 

a)Identificar i comprendre el sentit 

general i la informació específica 

més rellevant de missatges i 

anuncis públics que continguin 

instruccions, indicacions o altres 

tipus d’informació. 

b) Comprendre el que es diu en 

les transaccions i gestions 

senzilles. 

c) Participar en converses sobre 

temes relacionats amb la vida 

quotidiana i/o els propis 

interessos i comprendre la 

informació essencial i els punts 

principals del que s'hi diu. 

d) Identificar el tema i comprendre 

el sentit general de converses 

que tenen lloc en presència de 

l’alumne i identificar-hi un canvi 

de tema. 

e)Comprendre el sentit 

general, els punts principals i la 

informació específica rellevant 

de missatges enregistrats i de 

programes de televisió o 

d'altres mitjans audiovisuals, 
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com ara butlletins 

meteorològics o anuncis 

comercials, amb el suport 

d’imatges. 

f) Copsar la línea argumental i els 

esdeveniments més importants 

d’episodis o escenes de teatre, 

cinema o televisió en llengua 

estàndard i am preponderància 

d’elements visuals. 

 

 

                             ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre l'essencial de textos escrits 

que siguin: 

-breus, 

-senzills, 

-contextualitzats, 

-sobre aspectes de la vida quotidiana, 

-en llengua estàndard i registre 

neutre, 

-amb lèxic d'ús freqüent. 

 

a)Comprendre informacions, 

instruccions o indicacions 

bàsiques contingudes en rètols, 

anuncis o cartells d'espais o 

serveis públics, sempre que es 

troben dins el seu context. 

b) Comprendre missatges o notes 

breus amb informació, 

instruccions i indicacions 

relacionades amb activitats i 

situacions de la vida quotidiana. 

 

c) Comprendre el contingut de la 

correspondència personal breu 

(missatges de text, correus 

electrònics, cartes, targetes 
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postals, etc.). 

d) Comprendre el contingut de 

la correspondència formal breu 

(cartes, correus electrònics, 

faxos, etc.) sobre qüestions 

pràctiques. 

e) Comprendre la informació essencial i 

localitzar informació específica en 

materials informatius o publicitaris 

(fullets, prospectes, plànols, menús, 

llistes, horaris, llocs web, etc.). 

f) Comprendre instruccions o normes 

(manuals de funcionament, regles d'un 

joc, etc.) de textos poc especialitzats. 

g) Identificar els punts principals de 

textos periodístics que descriguin fets o 

esdeveniments, sobretot els que 

incloguin xifres, noms o il·lustracions. 

h) Comprendre el sentit general 

d’un relat o una descripció lineals. 

 

 

   

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Produir textos orals breus per comunicar-

se de forma comprensible: 

reproduint els matisos més bàsics de 

l'entonació i la pronunciació, 

a) Interactuar en situacions habituals 

de contingut previsible (mantenir 

contactes socials, demanar ajuda, 

informació o instruccions, etc.) 

b) Fer anuncis públics i presentacions 
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encara que siguin evidents l'accent, les 

pauses i vacil·lacions, 

recorrent, si cal, a recursos no verbals o 

alternança de codi, 

amb la cooperació dels interlocutors, 

podent, si escau, demanar aclariments o 

repeticions. 

 

breus assajats prèviament sobre temes 

habituals i poder respondre a preguntes 

breus i senzilles. 

c) Narrar experiències o esdeveniments i 

descriure aspectes quotidians de l’entorn 

(persones, llocs, feina o estudis, objectes i 

possessions), activitats habituals, plans, 

preferències, gustos o aficions, 

relacionant adequadament els diferents 

elements. 

d) Interactuar de manera bàsica en 

transaccions que es produeixen en, 

comerços, restaurants, serveis públics, 

entitats bancàries, etc. 

e) Intercanviar informació o opinions i 

respondre a preguntes sobre temes 

quotidians propers a l'alumnat. 

f) Contar històries senzilles que poden 

anar acompanyades de suports visuals, 

com ara les vinyetes d’un còmic. 

 

 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 
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Escriure textos: 

breus i senzills, 

sobre aspectes quotidians, 

amb un repertori limitat de 

lèxic i estructures, 

 tot garantint-ne la cohesió i 

seguint les  

convencions elementals 

d’ortografia i puntuació de 

manera suficient per evitar 

distorsions del missatge. 

 

 

a) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes 

de missatges senzills amb informació, instruccions i 

indicacions relacionades amb activitats i situacions de 

la vida quotidiana. 

b) Escriure correspondència personal breu per mostrar 

agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o de 

l’entorn (família, condicions de vida, feina, amics, 

diversions, etc.). 

c) Escriure correspondència formal molt senzilla i breu 

per sol·licitar un servei o demanar informació, entre 

d’altres. 

d) Fer descripcions de persones, objectes, llocs, 

vivències personals, intencions de futur, gustos o 

preferències. 

e) Escriure instruccions senzilles referents a 

activitats de la vida quotidiana, com ara les 

indicacions per arribar a un lloc, per exemple. 

f) Narrar de forma breu i elemental 

experiències, activitats o esdeveniments, 

mantenint la cohesió del text a través de 

mecanismes simples (temps verbals, 

connectors, puntuació, etc.). 

g) Emplenar formularis, qüestionaris i impresos 

senzills relacionats amb l’activitat quotidiana 

de 

l’alumnat. 

                                                         ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Donar suport a la interacció 

de tercers que 

a) Adoptar un comportament adient en intercanvis 

interculturals, entenent, demanant aclariments si 

escau i expressant interès, (des)acord, agraïment, 
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parlin a poc a poc, 

hi col·laborin ajudant-lo a 

participar-hi. 

Transmetre informació 

rellevant de textos orals i 

escrits: 

breus i clarament 

estructurats, 

sobre aspectes concrets i 

familiars, 

de llenguatge estàndard i 

senzill, 

encara que calgui 

simplificar-ne el missatge o 

fer ús de llenguatge no 

verbal o d'alternança de 

codi. 

 

etc. 

b) Reconèixer el desacord o les dificultats que 

sorgeixen en la interacció i indicar de manera 

senzilla la naturalesa del problema, intentant 

afavorir l'acord o la conciliació. 

c) Transmetre oralment la idea central i la 

informació rellevant d'anuncis, avisos, etiquetes o 

instruccions, tant orals com escrits. 

d) Interpretar i descriure oralment imatges o 

esquemes sobre temes quotidians (mapes, 

diagrames, gràfics, etc.). 

e) Resumir oralment els punts principals de 

textos informatius (notícies breus, comentaris, 

etc.) transmesos per mitjans audiovisuals o per 

escrit acompanyats d'il·lustracions. 

f) Fer d'intèrpret ocasional en situacions quotidianes 

predictibles, transmetent informació essencial. 

g) Fer oralment traduccions aproximades de textos 

escrits senzills sobre realitats quotidianes (fullets, 

direccions, instruccions, cartes o correus electrònics 

personals, etc.). 

h) Transmetre per escrit informació específica de 

missatges orals o textos escrits sobre temes d'interès 

immediat. 

i) Fer llistes de les informacions rellevants de textos 

escrits breus i senzills. 

j) Fer traduccions aproximades comprensibles de textos 

escrits breus sobre temes quotidians. 

       

COMPETÈNCIES I CONTINGUTS 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

60 

 

Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producció i a lacoproducció de 

textos orals i escrits dels aspectes socioculturals i sociolingüístics: 

Continguts socioculturals 

Llenguatge no verbal: Cinèsica, mímica i proxèmica 

-gestualitat com a suport de la comunicació verbal 

 -gestos d’aprovació o desaprovació 

 -proximitat i contacte visual 

Vida quotidiana i les seves condicions  

Relacions personals i convencions socials 

-relacions familiars i intergeneracionals: vincles 

-l’estructura social (introducció) 

-normes bàsiques de cortesia (salutacions , acomiadaments i agraïments) 

-convencions i tabús elementals relatius al comportament 

-concepte de puntualitat 

-convencions a l'hora de pagar (propines, etc.) 

Valors, creences i actituds 

 - festivitats i celebracions importants 

 -valors i creences fonamentals 

Menjars i àpats 

-horaris i importància dels àpats 

Consum 

-horaris comercials i hàbits de consum 

 -fórmules habituals de compra i pagament 

Entorn laboral: horaris, hàbits i costums a l'entorn laboral 

Habitatge: tipologia i preferències generals 

Salut 

-hàbits de salut i higiene en general 

-hàbits de descans i relaxació 

Educació 
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-tipus de centres 

-sistema de qualificacions 

Lleure i cultura 

-activitats d'oci més populars 

-festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants 

-referents culturals i artístics significatius.(literartura, música, cinema, arts 

escèniques, etc.) 

Geografia 

-territoris i àmbits més importants en què s’usa la llengua 

-ciutats i llocs més significatius 

Medi ambient 

-el clima i les diferents estacions de l'any: temperatures i fenòmens naturals més 

rellevants 

Mitjans de comunicació 

-capçaleres de premsa escrita (en paper i digital) i canals de ràdio i televisió més 

importants d’àmbit general 

Continguts sociolingüísitcs  

Cortesia lingüística i convencions 

-salutacions i comiats: selecció i ús segons el moment del dia i la situació 

-presentacions de persones: fórmules semiformals i informals 

-formes de tractament: selecció i ús 

-fórmules a l'hora de demanar preu i de pagar 

-fórmules per demanar per algú 

-fórmules de cortesia per sol·licitar permís, ajuda, un servei o 

producte, expressar agraïment, demanar perdó, fer compliments i 

reaccionar-hi, reaccionar a una invitació 

-fórmules de felicitació per aniversaris, onomàstiques, dates assenyalades 

-convencions de la correspondència personal. (Inclou abreviatures informals molt 

habituals, com les dels missatges de text) 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

62 

 

Referents 

-mots o expressions freqüents semblants o coincidents amb els de la l1 amb usos 

o connotacions diferents 

Registre 

-distinció de registres formal i informal 

-expressions col·loquials molt freqüents: reconeixement 

Contacte de llengües 

-llengües internacionals: presència i àmbits d’ús. 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS 

ACTIVIT  ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 

TEXTOS ORALS 

ACTIVIT    ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 

TEXTOS ESCRITS 

Estratègi Estratègies d'identificació 

-Deducció del significat probable de 

mots desconeguts a partir del sentit 

global del text. 

-Deducció del significat probable de 

mots desconeguts a partir del lèxic 

conegut. 

-Identificació del tema a partir de 

nombres, dates, noms propis, etc. 

 

 

 

Estratègi  Estratègies d'identificació 

-Deducció del significat probable de mots 

desconeguts a partir del sentit global del 

text. 

-Deducció del significat probable de mots 

desconeguts a partir del lèxic conegut. 

-Identificació del tema a partir de 

nombres, dates, noms propis, etc. 

-Identificació del tipus de text a partir del 

format, l'aspecte o la tipografia. 

-Deducció del significat i la funció 

d'expressions formulaiques a partir de llur 

posició en el text. 

 

 

 

ACTIVIT   ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 

COPRODUCIÓ DE TEXTOS ORALS 

ACTIVIT  ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 

COPRODUCCIÓ  DE TEXTOS ESCRITS 
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Estratègies de planificació: 

Mobilització i assaig del propi repertoi. 

De c          De compensació: 

Ús de ges-Ús de gestos per aclarir el significat 

de paraules o expressions imprecises 

o inadequades. 

Es            Estratègies d' interacció: 

Ús de tè   -Ús de tècniques simples per començar, 

mantenir i acaba una conversa breu. 

M              -Manifestació de la intenció de prendre 

la paraula. 

Com         -Comprovació mitjançant preguntes que 

l'interlocutor ha entès el missatge. 

Su            -Suggeriments i demanda d'opinió de 

l'interlocutor. 

-Indicació, mitjançant expressions o 

gestos, que (no) se segueix la 

conversa. 

-Repetició o aclariment, o demanda de 

repetició o aclariment, de mots clau. 

-Lletrejar o demanar de lletrejar mots 

clau 

 

Estratègies de planificació: 

Mobilització i assaig del propi repertori. 

 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

Lligam amb els coneixements previs : 

-Indicació, mitjançant mots senzills, de la relació entre una informació nova i una de 

compartida pels interlocutors.                                                  

      Reestructuració:     

-      -Identificació i subratllat de frases clau en un text escrit. 

D              Descomposició de la informació: 
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I                - Identificació dels punts principals en textos orals i escrits. 

A          Adaptació del discurs: 

-Paràfrasi mitjançant paraules senzilles i llenguatge no-verbal. 

 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 

Reconeixement i realització de les funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua segons l'àmbit i el context comunicatius: 

 

Actes fàtics o solidaris (socialitzar): 

-Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se. 

-Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació. 

-Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes. 

-Verificar que s’ha entés un missatge. 

-Atraure l’atenció. 

-Felicitar i respondre a una felicitació. 

-Acceptar o rebutjar una invitació. 

-Donar la benvinguda. 

-Reaccionar davant d'una informació o relat amb expressions d'interès, sorpresa, 

alegria, pena, etc. 

-Verificar que s'ha entès un missatge 

- Verificar que s'ha entès un missatge. 

3.2 Actes assertius (donar i sol·licitar informació): 

- Donar i demanar dades personals. 

- Demanar i donar informació sobre persones objectes i ubicacions. 

- Descriure persones, estats anímics i físics simples. 

- Descriure persones, objectes, situacions i llocs. 

- Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments. 

- Comunicar plans i projectes. 

- Demanar com s’escriu o pronuncia una paraula. 
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3.3 Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions): 

- Manifestar interès o desinterès. 

- Expressar acord o desacord. 

- Expressar interès i indiferència. 

- Expressar un desig. 

- Expressar estats d'ànim. 

3.4 Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció): 

- Demanar, concedir o denegar permís per fer alguna cosa. 

- Sol·licitar i donar instruccions. 

- Demanar cooperació. 

- Expressar obligació personal. 

- Persuadir i convèncer propòsits o accions. 

- Demanar i donar consells. 

- Demanar auxili. 

- Expressar prohibicions. 

- Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments. 

- Animar algú perquè continuï. 

- Mantenir converses telefòniques bàsques 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 

Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals 

elementals. 

Context 

Característiques del context: 

-segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica 

-segons els participants (relacions, intenció comunicativa) 

-segons la situació (lloc, temps) 

 

Expectatives generades pel context: 

-tipus textual 

-tema i contingut 
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-patrons sintàctics, lèxics, fonetico-fonològics i ortotipogràfics 

 

 Organització i estructuració del text: 

 Segons macrofunció textual 

-Seqüència dialogal: seqüències fàtiques simples d'iniciació i cloenda, 

seqüències transaccionals simples. 

-Seqüència descriptiva (persones, objectes, llocs, accions, 

situacions) amb punt de vista objectiu: ancoratge, 

aspectualització (seqüència de trets) i relació. 

-Seqüència narrativa (seqüencial): situació inicial, acció, 

resolució; amb inserció de seqüències descriptives i dialogals en 

estil directe. 

Progressió temàtica 

-progressió lineal (el tema esdevé rema) 

-progressió per tema constant (el tema es manté) 

-ruptures temàtiques: en la seqüència narrativa: canvi de personatge; inserció de 

seqüències 

Cohesió 

Elements prosòdics [textos orals]: 

-entonació focalitzadora 

-pauses 

Elements ortotipogràfics [textos escrits]: 

-puntuació: en separació de frases, incisos, focalitzacions; en cites i diàlegs 

-signes d'interrogació i exclamació, parèntesis, etc. 

-disposició en paràgrafs 

-abreviatures i símbols usuals 

Mecanismes de referència: 

-dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.) 

-anàfora(pronoms personals, demostratius, possessius, relatius) 
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-el·lipsi 

-correlació de temps verbals 

-concordança (persona, gènere, nombre) 

-cohesió lèxica (repetició parcial) 

Connexió textual i composició oracional: 

-Operadors discursius: addició (continuïtat, intensificació, 

distribució, generalització), disjunció (reformulació, 

exemplificació), contrast (oposició, concessió, restricció), 

consecució (conseqüència). 

Interacció: 

-recursos senzills de presa del torn de paraula 

-control·ladors de contacte 

 

Gèneres textuals 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 

COPRODUCCIÓ DE TEXTOS 

ORALS 

 

 

ACTIVIT  ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 

TEXTOS ORALS 

 

Interacció: 

-converses simples de l'esfera 

social i quotidiana 

-converses transaccionals bàsiques        

 In      f     Informació: 

-indicacions simples per arribar a un 

lloc 

-missatges personals en un 

contestador 

Interacció: 

-converses simples de l'esfera social i 

quotidiana entre terceres pesones 

(copsar-ne el tema) 

     Informació: 

-indicacions simples per arribar a un 

lloc 

-missatges personals en un 

contestador (informació principal) 
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-anuncis d'esdeveniments davant un 

auditori 

-instruccions senzilles  

-regles d'una activitat. 

E               Exposició: 

-narració de fets sobre temes de 

l'esfera familiar, professional, social, 

-presentació i descripció de 

persones, objectes i situacions 

 

 

 

 

anuncis en serveis i locals públics 

(idea principal)  

-instruccions  

-regles 

Ex     Exposició: 

-narració de fets sobre temes de l'esfera 

familiar, professional, social  

Representacions o emissions 

audiovisuals: 

-entrevistes senzilles  

-noticiaris i reportatges: informacions 

breus  

-extractes de pel·lícules o sèries amb 

informació visual  

-butlletins meteorològics  

-anuncis publicitaris 

-comentaris breus o resultats 

d'esdeveniments esportius. 

-extractes d'altres emissions de 

ràdio o televisió (receptes de cuina 

simples, resultats de la loteria...) 

- lletres de cançons senzilles 
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GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 

COPRODUCCIÓ DE TEXTOS 

ESCRITS 

ACTIVIT ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 

TEXTOS ESCRITS 

 

Informació personal: 

-fitxes d'inscripció  

-adreces i formularis de contacte 

-targes de visita  

-qüestionaris  

-perfil breu en xarxes socials 

 

Escrits públics 

Escrits    -anuncis breus (de recerca de feina, 

d'habitatge) 

-cartells i pòsters amb instruccions o 

informació pràctica 

-apunts breus en xarxes socials  

Lleure: 

Lleure: 

formularis 

Instruccions: 

receptes de cuina senzilles 

normes d’ús o instruccions senzilles 

extos       Textos informatius: 

-cartes i correus electrònics 

administratius senzills 

-relats de fets curts i senzills 

(anècdotes, experiències, històries...) 

Àmbit cu Àmbit cultural: 

Informació personal: 

-carnets d'identitat, passaports, etc. 

-fitxes d'inscripció 

-targes de visita 

-certificats 

-butlletins de notes 

-currículums 

                 Escrits publics: 

-rètols i senyalitzacions d'espais públics 

-noms de carrers i altres llocs públics 

-horaris i calendaris 

-tiquets i rebuts  

-inineraris, plànols 

publicitat senzilla 

- annuncis breus (immobiliaris, de feina, 

activitats de l'escola...)  

-cartells i pòsters amb instruccions o 

informació pràctica 

-bitllets de transport 

- llistes (de tèlèfons, contactes, 

alumnes...) 

Lleure:   Lleure:  

              -menús senzills 

              -programes senzills de manifestacions 

culturals i esportives 
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-resums d'arguments de pel·lícules 

o obres de teatre 

Àmbit p    Àmbit privat: 

-targes postals 

-invitacions  

-missatges de text 

-cartes i correus electrònics 

pesonals senzills i curts 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fulletons i tríptics turístics senzills 

-prospectes i catàlegs senzills 

-llocs web amb informació turística 

Instruc     Instruccions: 

-receptes de cuina senzilles, instruccions 

d'ús senzilles 

-normes d'ús, instruccions dels llibres de 

text del nivell, normes de seguretat 

Textos i Textos informtius:  

cartes i ccorreus  cartes i correus electrònics 

administratius senzills. 

relat        -relats de fets curts i senzills (anècdotes, 

experiències, històries...) 

co           -comunicats interns 

Premsa 

-notícies d’actualitat molt breus (de diaris, 

revistes, llocs web...) 

-rúbriques de diaris i revistes (portades, 

seccions, sumaris, titulars, peus de 

foto...) 

-horòscops 

-articles curts sobre temes de la vida 

cotidiana 

-entrevistes 

Àmbit cultural: 

-extracts senzills de contes i novel·les 

contemporanis 

-resums de pel·licules o obres de teatre 

-biografies 
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Àmbit privat: 

-targetes postals 

-invitacions 

-missatges de text 

-cartes i correus electrònics personals 

senzills i curts 

apunts breus en xarxes socials 

 

Prems 

 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS 

Aquests continguts s’han d’adequar per a cada idioma al domini de 

la morfosintaxi que el seu ús requeresqui, la qual cosa en pot 

limitar l’abast, i s’han d’interpretar atenent a les competències 

funcional i discursiva que s’especifiquen per al nivell. 

 

Identificació personal 

Nom: 

– noms de pila i hipocorístics d'àmbit general 

– cognoms, patronímics i matronímics 

– sobrenoms 

– formes de respecte o cortesia 

– nom de les lletres i els diacrítics 

Domicili: 

– noms de vies 

– ciutats importants 

– països 

Telèfon i adreces electròniques: 

– números cardinals de 0 a 10 
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– seqüenciació dels números de telèfon 

– nom dels símbols habituals (@, /, etc.) 

Altres dades personals: 

– lloc i data de naixement 

– edat 

– sexe 

– estat civil 

Nacionalitat: 

– gentilicis 

Origen: 

– països 

Ocupació: 

– noms d'oficis (segons necessitats) 

– llocs on es fa feina 

Educació: 

– tipus genèrics de centre 

– tipus genèrics d'estudis 

– assignatures genèriques 

Família: 

– noms de parentiu pròxim 

Religió: 

– noms de les confessions principals 

Preferència i aversió: 

– graus bàsics 

Trets bàsics: 

– de caràcter 

– d'aparença personal 

La casa, la llar i l’entorn 

Allotjament: 

– tipus genèrics d'allotjament permanent 

– dependències genèriques 

– modalitats d'allotjament permanent 
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Instal·lacions i estris de la llar: 

– mobiliari bàsic 

– parament bàsic (p. ex., roba de llit, coberts,etc.) 

– subministraments bàsics (p. ex.: gas) 

– equipament bàsic (p. ex.: rentadora) 

Entorn: 

– tipus genèrics de localitat 

– tipus d'equipament urbà (p. ex.: parc) 

– elements geogràfics (p. ex.: riu) 

Flora i fauna: 

– animals domèstics i de companyia 

– noms d'animals habituals 

– tipus de plantes 

Clima: 

– fenòmens meteorològics comuns 

La vida diària: 

Vida domèstica: 

– rutines diàries 

– àpats 

– feines domèstiques regulars 

Festivitats: 

– noms de festivitats d'àmbit general (p. ex.: Nadal) 

El lleure i la cultura 

Lleure: 

– moments de lleure 

– activitats (p. ex.: fer una copa) 

– noms de jocs 

Aficions: 

– tipus d'aficions 

– camps d'interès personal 

Entreteniment: 

– mitjans de comunicació 
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– equipament tècnic de comunicació bàsic (p. ex.: TV) 

– productes i programes audiovisuals (p. ex.: pel·lícula) 

Món intel·lectual i artístic: 

– objectes i esdeveniments (p. ex.: llibre, concert) 

– activitats (p. ex.: llegir) 

– tipus de música (p. ex.: rock) 

– instruments musicals 

Esport i activitat física: 

– esports 

Activitats d’oci públiques: cinema, teatre, esdeveniments 

esportius 

– tipus d'activitat 

– instal·lacions (p. ex.: taquilla, butaca) 

– difusió i accés (p. ex.: entrada, cartell) 

– esdeveniments (p. ex.: partit) 

Premsa: 

– tipus de publicació 

– parts principals d'una publicació 

– elements principals d'una notícia o article (p. ex.: foto) 

Les relacions humanes 

Vida social: 

– coneixences (p. ex.: amic, col·lega) 

– relacions (p. ex.: convidar, regalar) 

– esdeveniments (p. ex.: festa) 

Correspondència: 

– tipus bàsics de correspondència 

– estris i elements (p. ex.: segell) 

Transport i viatges: 

Transport públic: 

– tipus de mitjans 

– instal·lacions (p. ex.: aeroport) 

– informació i accés (p. ex.: bitllet) 
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– accions relacionades 

Transport privat: 

– tipus de vehicle 

Circulació: 

– tipus de via 

– equipament (p. ex.: semàfor) 

– expressions habituals en senyalètica 

Turisme: 

– llocs i localitzacions 

– activitats 

– noms d'elements d'interès (p. ex.: catedral) 

– documentació bàsica 

– noms de ciutats, països, continents 

Allotjament: 

– tipus d'allotjament ocasional 

– règim d'allotjament 

– dependències genèriques 

– accions (p. ex.: reservar) 

– equipament bàsic 

La salut i el cos 

Parts del cos 

Benestar personal: 

– accions quotidianes bàsiques 

– sensacions físiques bàsiques 

Higiene: 

– accions quotidianes bàsiques 

– estris elementals 

Estat de salut i accidents: 

– indisposicions (p. ex.: mal de cap) 

– malalties bàsiques (p. ex.: constipat) 

– sensacions físiques i símptomes bàsics (p. ex.: dolor, febre) 

– accions bàsiques (p. ex.: caure) 
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Serveis mèdics: 

– medicaments bàsics 

– tipus de presentació dels medicaments 

Comerç 

Establiments: 

– tipus d'establiment 

– accions bàsiques (p. ex.: pagar) 

– pesos i mesures 

– béns de consum poc específics 

Queviures 

Roba: 

– articles de roba poc específics 

– accions (p. ex.: posar-se) 

Preu i qualitat: 

– diners, monedes i fraccions 

– modalitats de pagament 

– accions relacionades amb el pagament (p. ex.: canvi) 

– documentació relacionada amb el pagament (p. ex.: tiquet) 

Alimentació: 

Àpats 

Menjars i begudes: 

– tipus de menjars i begudes (p. ex.: puré, sandvitx, cafè) 

– tipus genèrics d'aliments 

– verdures i hortalises 

– fruites 

– tipus de carn 

– tipus de peix 

– dolços i postres 

– maneres de cuinar (p. ex.: fregir) 

– presentacions (p. ex.: calent, amb gel) 

– ingredients i condiments bàsics (p. ex.: oli, sal) 

– accions (p. ex.; tastar) 
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Restauració: 

– tipus genèrics d'establiments 

– modalitats (p. ex.: menú del dia) 

– documents associats (p. ex.: carta) 

– personal de restauració 

Serveis: 

Correus i telecomunicacions: 

– instal·lacions 

– tipus d'enviament o comunicació 

Transaccions bancàries: 

– establiments i equipament (p. ex.; caixer) 

– tipus de transacció 

– modalitats de presentació dels diners 

Seguretat ciutadana: 

– forces de seguretat i els seus agents 

– situacions i accions habituals (p. ex. robar, perdre) 

Serveis mèdics 

Reparacions 

– establiments 

– parts elementals d'estris, màquines, etc. (p. ex.: botó) 

– tipus de disfunció (p. ex.: no arranca) 

– tipus de solució (p. ex.: canviar) 

Subministraments: 

– instal·lacions (p. ex.: benzinera) 

– tipus de productes bàsics 

– quantitats i sistemes de mesura 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 

Aplicació dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin 

realitzar activitats de mediació en situacions 

molt familiars i senzilles (coneixements culturals molt generals, posada en 

relació, respecte): 
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Coneixements 

La llengua com a sistema semiològic: naturalesa arbitrària i convencional de les 

categories gramaticals: p. ex.: diferència entre 

gènere gramatical i sexe. 

Llengua i societat: paper de la llengua i de la interacció en la construcció de la 

identitat. 

Comunicació verbal i no verbal: el propi repertori comunicatiu (llengües, 

varietats, gèneres, etc.). 

Evolució de les llengües: existència de préstecs lingüístics (internacionalismes). 

Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: 

Consciència de la pluralitat lingüística: patrons sonors i rítmics. 

Existència de situacions de multilingüisme i plurilingüisme en el propi entorn i en el 

dels altres. 

Semblances i diferències entre les llengües: 

Diversitat en l'organització i formació del lèxic. 

Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal: expressió de 

sentiments. 

Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal: funcionament de 

determinats actes de parla (salutacions, fórmules de 

cortesia, etc.). 

Cultura: consciència que les cultures es manifesten en diferents àmbits (relacions 

socials, amb l'entorn, coneixement del món, 

normes de comportament...). 

Diversitat cultural i social: pertinença de tots els individus a una o més 

comunitats culturals. 

Relacions interculturals: consciència que els altres poden interpretar el nostre 

comportament de manera diferent de com ho feim 

nosaltres. 

Diversitat de les cultures: pluralitat de pràctiques i costums culturals. 

Actituds 

Atenció envers les llengües/cultures d'altri. 

Sensibilitat envers: 
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Les diferències i semblances lingüístiques / culturals. 

Els usos lingüístics i culturals. 

Acceptació: de la importància de totes les llengües i cultures. 

Obertura envers: 

Les llengües / cultures poc valorades. 

Les coses amb què s'està poc familiaritzat. 

Disposició a: socialitzar en un context plurilingüe/pluricultural. 

Desig de: 

Entrar en contacte amb altres persones / altres cultures. 

Ajudar i acceptar ajuda de persones d'altres cultures. 

Aprendre dels altres. 

Voluntat d'evitar les generalitzacions. 

Flexibilitat envers: 

El propi comportament en la interacció amb persones lingüísticament/culturalment 

diferents. 

Les ambigüitats. 

Familiarització amb els aspectes accessibles de les altres llengües. 

6.3 Habilitats 

Observació i anàlisi: 

Observar i analitzar fenòmens lingüístics/culturals a partir de llengües i cultures 

conegudes. 

Relacionar formes i contextos o situacions. 

Identificació: 

Identificar marques gramaticals. 

Identificar funcions pragmàtiques. 

Comparació: 

Establir correlacions de semblança o diferència entre llengües/cultures a partir de 

la identificació d'algun(s) elements(s). 

Discriminar auditivament semblances i diferències entre elements fonètics i 

prosòdics. 

Percebre la proximitat lèxica indirecta (per proximitat amb termes de la mateixa 

família en una de les llengües). 
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Comparar estructures gramaticals en diverses llengües. 

Aprofitament del coneixement lingüístic: fer transferències interlingüístiques 

d'identificació (que estableixen una relació entre un 

element de la llengua familiar identificat i un element de la llengua no familiar per 

identificar) i de producció. 

Interacció: tenir en compte les diferències sociolingüístiques/socioculturals. 

 

 

7. Competència i continguts morfosintàctics, nivel bàsic A2 
d’Alemany 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 

COPRODUCCIÓ DE TEXTOS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 

TEXTOS 

I. L'entitat i les seves propietats 

(in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (nombre, 

quantitat i grau) 

1. L'entitat 

a) 

Substantius 

Classes: 

comuns i propis, noms compostos 

Komposita- (substantiu+substantiu), 

genèrics i col·lectius, delloc 

comptables i incomptables (das Geld, das 

Obst, die Milch) 

Flexió de cas, gènere i nombre: 

cas: nominatiu, acusatiu i datiu 

nombre: singular i plural. Formació del 

plural: 

I. L'entitat i les seves propietats 

(in/existència, qualitat (intrínseca i 

valorativa) i quantitat (nombre, 

quantitat i grau) 

1. L'entitat 

a) Substantius Classes: 

concrets i abstractes (die Freundschaft; 

die Partnerschaft) 

 

 

Flexió de cas, gènere i nombre: 

-cas: genitiu en singular i plural 

nombre: singular i plural. Formació del 

plural: 

substantius només amb forma de 

plural: die Eltern, die Leute, die Ferien, 

die Geschwister; substantius només 
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substantius només amb forma de plural: 

die Eltern, die Leute, die Ferien, die 

Geschwister; substantius només amb una 

única forma en singular (z.B.: Zucker, 

Regen, Schnee); plural en els substantius 

compostos 

gènere gramatical i natural: masculí, 

femení i neutre; gènere dels substantius 

compostos, noms propis, sigles 

iabreviatures 

la formació del femení en substantius 

deprofessions 

diminutiu: -chen i–lein 

 

b) Pronomspersonals: 

en nominatiu, acusatiu i datiu: Ich wohne 

in Berlin; sie kennt ihn; ich gebe dir 

dasBuch 

ordre dels pronoms personals en l’oració: 

Ich gebe dir das Buch / Ich gebe esdir 

 

c) Pronoms demostratius: 

dieser, dieses, diese (ús díctic ianafòric) 

der, das, die (Welcher Mantel istdeiner?) 

 

d) Pronoms indefinits: 

einer, man, keiner, jeder, jemand,was... 

(Hat jemand angerufen?) 

 

e) Pronoms interrogatius: wer, wen, 

wem? 

amb una única forma en singular (z.B.: 

Zucker, Regen, Schnee); plural en els 

substantius compostos; plural amb –

leute, -männer, -frauen 

gènere gramatical i natural: masculí, 

femení i neutre; gènere dels 

substantius compostos, noms propis, 

sigles iabreviatures 

la formació del femení en substantius 

deprofessions 

diminutiu: -chen i–lein 

 

b) Pronomspersonals: 

- en nominatiu, acusatiu i datiu: Ich 

wohne in Berlin; sie kennt ihn; ich gebe 

dir das Buch 

- ordre dels pronoms personals en 

l’oració: Ich gebe dir das Buch / Ich 

gebe es dir 

 

c) Pronoms demostratius: 

dieser, dieses, diese (ús díctic ianafòric) 

der, das, die (Welcher Mantel istdeiner) 

 

derselbe, dasselbe dieselbe 

d) Pronoms indefinits: 

einer, man, keiner, jeder, jemand,was... 

(Hat jemand angerufen?) 

e) Pronoms interrogatius: 

- wer, wen, wem?; welch-?; was für ein-

? 
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2. L'existència 

a) Verbs: 

adv. + sein (nicht): hier, da ist (nicht); Er 

istweg 

es gibt +Akk. 

lossein 

fehlen, brauchen, passieren 

b) Determinants (Artikelwörter): 

- l’article: definit (der, die, das) i indefinit 

(ein-, eine, ein), negatiu (kein-, keine, 

kein), en nominatiu i en acusatiu 

- Nullartikel (er spielt ( ) Gitarre) 

3. La pertinença 

a) Expressió de la pertinença: 

amb von + Substantiu: Das ist das Fahrrad 

vonPeter 

el genitiu saxó: PetersOnkel 

b) Possessius: 

prenominals, en nominatiu, acusatiu i datiu: 

mein-, dein-, sein, ihr-, unser-, ... (singular i 

plural) 

meiner/meine/ meins 

4. La quantitat 

a) Quantificadors: 

numerals cardinals i ordinals (der erste, der 

zweite, der dritte, ...) 

quantitatius: Viel mehr, viel weniger; gar 

nichts 

indefinits: jemand, niemand 

universals: alle 

f) Pronoms relatius: der, das, die 

(Nominativ i Akkusativ) 

2. L'existència 

a) Verbs: 

adv. + sein (nicht): hier, da ist (nicht); Er 

ist weg 

es gibt +Akk. 

-los sein 

fehlen, brauchen, passieren 

b) Determinants (Artikelwörter): 

- l’article: definit (der, die, das) i 

indefinit (ein-, eine, ein), negatiu (kein-

, keine, kein), en nominatiu i en 

acusatiu 

- Nullartikel (er spielt ( ) Gitarre) 

3. La pertinença 

a) Expressió de la pertinença: 

amb von + Substantiu: Das ist das 

Fahrrad vonPeter 

el genitiu saxó: PetersOnkel 

b) Possessius: 

prenominals, en nominatiu, acusatiu i 

datiu: mein-, dein-, sein, ihr-, unser-, ... 

(singular i plural) 

meiner/meine/ meins 

4. La quantitat 

a) Quantificadors: 

numerals cardinals i ordinals (der erste, 

der zweite, der dritte, ...) 

quantitatius: viel mehr, viel weniger; gar 

nichts 
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5. La qualitat 

a) Adjectius: 

- amb funció predicativa Sie ist nett; Ist der 

Film gut? 

- atributiu. Davant del nom: declinació 

segons determinant i gènere del substantiu 

(nach best., unbest. und Nullartikel); en 

nominatiu,acusatiu i datiu 

b) Derivació: 

afixos molt comuns: -ig, -lich-, -isch 

gentilicis habituals (masculí i femení: (en –

er/in) der Spanier/die Spanierin, der 

Japaner/die Japanerin, der Brasilianer/die 

Brasilianerin , der Schweizer/die 

Schweizerin, ..., i altres formes: der/die 

Deutsche, der Franzose/die Französin, der 

Grieche/die Griechin, der Chinese/die 

Chinesin, derPortugiese/ die Portugiesin, 

der Brite/die Britin, ... 

 

6. El grau 

a) Comparatius: 

regles de formació dels comparatius i les 

seves excepcions 

formes irregulars: teurer, dunkler, ... 

gradació de l’adjectiu:  

comparació amb wie i als 

comparatiu dels adjectius monosil·làbics: 

alt, groß, kurz, ... 

- comparatius irregulars: hoch, nah(e), gut, 

gern, viel 

indefinits: jemand, niemand 

universals: alle 

5. La qualitat 

a) Adjectius: 

- Atributiu. Davant del nom: declinació 

segons determinant i gènere del 

substantiu (nach best.,unbest. 

undNullartikel) en nominatiu, acusatiu i 

datiu. Singular i plural 

 

b) Derivació: 

gentilicis habituals amb les diferents 

variants. 

diferències en l’ús amb article definit i 

indefinit: der Deutsche, ein Deutscher 

 

6. El grau 

a) Comparatius: 

gradació de l’adjectiu: comparació amb 

wie i als 

formes irregulars: teurer, dunkler, ... 

comparatiu dels adjectius 

monosil·làbics: alt, groß, kurz, ... 

- comparatius irregulars: hoch, nah(e), 

gut, gern, viel 

 

b) Superlatius: 

- superlatiu dels adjectius 

monosil·làbics: alt, groß, kurz 

- superlatius irregulars: hoch, nah(e), 

gut, gern, viel 
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b) Superlatius: 

regles de formació dels superlatius i les 

seves excepcions 

superlatiu dels adjectius monosil·làbics: alt, 

groß, kurz 

- superlatius irregulars: hoch, nah(e), gut, 

gern, viel 

- superlatiu dels adverbis: am besten, am 

meisten, am liebsten, am höchsten, am 

schönsten, 

 

c) Quantitatius: 

- amb sehr, zu: Du bist sehr schön; Die 

Wohnung ist zu klein 

II. L'espai i les relacions espacials 

(ubicació, posició, moviment, origen, 

direcció, destinació, distància i 

disposició) 

Adverbis de lloc: hier, dort, da, unten, 

oben, links, rechts, vorn(e), hinten, draußen 

Preposicions de lloc: 

- Wechselpräpositionen (mit Akkusativ oder 

mit Dativ) 

c) Locucions preposicionals comuns: 

zu Hause / nach Hause; ins Kino; am Ende 

(der Straße) 

El temps 

Ubicació temporal relativa: 

- locucions adverbials de temps: 

gestern/heute abend; letztes Jahr, nächste 

Woche, nächsten Monat, morgens, abends, 

superlatiu dels adverbis: am besten, am 

meisten, am liebsten, am höchsten, am 

schönsten, am weitesten, am teuersten, 

... 

forma atributiva del superlatiu: der 

längste Tag des Jahres 

superlatiu dels adjectius acabatsen -d, -

t, -tz, -z, -sch, -ß, -x 

c) Quantitatius: 

- amb sehr, zu: Du bist sehr schön; Die 

Wohnung ist zu klein 

II. L'espai i les relacions espacials 

(ubicació, posició, moviment, origen, 

direcció, destinació, distància i 

disposició) 

Adverbis de lloc: hier, dort, da, unten, 

oben, links, rechts, vorn(e), hinten, 

draußen 

Preposicions de lloc: 

- Wechselpräpositionen (mit Akkusativ 

oder mit Dativ) 

c) Locucions preposicionals 

comuns: 

zu Hause / nach Hause; ins Kino; am 

Ende (der Straße); in der Nähe; auf der 

linken/rechten Seite... 

El temps 

Ubicació temporal relativa: 

- locucions adverbials de temps: 

gestern/heute abend; letztes Jahr, 

nächste Woche, nächsten Monat, 
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montags 

2. Ubicació temporal: durada 

- von ... bis ...; ab, seit, während 

- diferència entre seit i vor 

3. Freqüència: 

- adverbis i locucions de freqüència: immer, 

jeden Tag, oft, manchmal, nie ...; selten, 

täglich, (fast) immer/nie 

4. Relacions temporals (seqüència, 

anterioritat, posterioritat,simultaneïtat) 

a) Adverbis: 

seqüenciació: zuerst, dann, endlich , am 

Anfang, am Ende, am Schluss 

anterioritat: schon, noch 

posterioritat: später, danach 

simultaneïtat: jetzt 

b) Preposicions: 

anterioritat: vor (vor dem Essen) 

posterioritat: nach (nach dem Unterricht) 

c) Temps verbals: 

Expressió del present: 

- present d'indicatiu (Präsens) 

Expressió del passat: 

- Präteritum (de sein i haben ) i dels verbs 

modals 

-Perfekt 

-Passiversatz mit man 

Expressió del futur: 

- Präsens +adverbi o locució adverbial de 

temps 

L’aspecte 

morgens, abends, montags 

2. Ubicació temporal: durada 

- von ... bis ...; ab, seit, während 

- diferència entre seit i vor 

3. Freqüència: 

- adverbis i locucions de freqüència: 

immer, jeden Tag, oft,manchmal, nie...; 

selten, täglich, (fast) immer/nie 

4. Relacions temporals (seqüència, 

anterioritat, posterioritat, 

simultaneïtat) 

a) Adverbis: 

seqüenciació: zuerst, dann, endlich , am 

Anfang, am Ende, am Schluss 

anterioritat: schon, noch, früher 

posterioritat: später, danach 

simultaneïtat: jetzt, nun 

b) Preposicions 

anterioritat: vor (vor dem Essen) 

posterioritat: nach (nach dem 

Unterricht) 

simultaneïtat: während 

c) Temps verbals: 

Expressió del present: 

present d'indicatiu (Präsens) 

Expressió del passat: 

-Präteritum (de sein i haben i dels verbs 

més importants: ging, kam, gab) 

Präteritum dels verbs modals 

Perfekt; 

Passiversatz mit man 
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Puntual: 

- das Präsens; (das Perfekt) 

2. Imperfectiu (progressiu, continu i 

habitual): 

- Habitual/duratiu ( Präsens); (Präsens + 

gerade; sein + am/beim + Inf); 

3. Incoatiu, terminatiu: 

dran sein; fertig sein 

La modalitat 

Factualitat: 

- Indicatiu i Konjunktiv II (würde-Form; hätte 

i wäre) 

Capacitat: 

können + Inf / fähig sein 

Necessitat, desig: 

müssen, sollen + Inf., brauchen + 

substantiu (Konjunktiv II-würde-Form; hätte 

i wäre) 

Obligació: 

müssen + Inf; 

Possibilitat: 

können, dürfen + Inf / 

möglich sein; es kann sein: es könnte sein 

Probabilitat: 

- Adverbis i locucions adverbials modals: 

möglich sein; vielleicht 

Volició: 

möcht- ; voluntat: wollen: Konjunktiv II 

Intenció: 

wollen + Inf. 

Permís/Prohibició: 

Plusquamperfekt 

Expressió del futur: 

- Präsens +adverbi o locució adverbial 

de temps 

- werden + Infinitiv 

L’aspecte 

Puntual: 

- das Präsens; (das Perfekt) 

2. Imperfectiu (progressiu, continu i 

habitual): 

- Habitual/duratiu ( Präsens); (Präsens 

+ gerade; sein + am/beim + Inf) 

3. Incoatiu, terminatiu: 

dran sein; fertig sein, soweit sein 

- Perifrasi amb oració d’infinitiu (z.B.: 

aufhören + zu+ Inf.;  

beginnen/anfangen + zu + Inf) 

La modalitat 

Factualitat: 

- Indicatiu i Konjunktiv II (würde-Form; 

hätte i wäre) 

Capacitat: 

können + Inf / fähig sein 

Necessitat, desig: 

müssen, sollen + Inf., brauchen + 

substantiu (Konjunktiv II-würde-Form; 

hätte i wäre) 

Obligació: 

müssen + Inf.; sollen + Inf. 

Possibilitat: 

können, dürfen + Inf / 
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dürfen/nicht dürfen + Inf.; verboten sein 

Verbs en mode imperatiu: 

Nehmen Sie Platz! , Komm rein! 

möglich sein; es kann sein: es könnte 

sein 

Probabilitat: 

Adverbis i locucions adverbials modals: 

möglich sein; vielleicht 

Volició: 

möcht- ; voluntat: wollen: Konjunktiv II 

Intenció: 

wollen + Inf.; vorhaben zu + Inf. 

Permís/Prohibició: 

dürfen/nicht dürfen + Inf.; 

lassen,verboten sein 

Verbs en mode imperatiu: 

Nehmen Sie Platz! , Komm rein! 

 

 

VI. La manera 

Adverbis i locucions adverbials 

- de manera: gut, schlecht 

VI. La manera 

Adverbis i locucions adverbials 

- de manera: gut, schlecht 

 

de grau: sehr, so... 

focals: nur, auch, auch nicht, 

überhaupt nicht 

de grau: sehr, so... 

focals: nur, auch, auch nicht, überhaupt 

nicht 

VII. Estats, esdeveniments, 

accions, processos i realitzacions 

a) Estructura dels predicats 

verbals: 

tipus d'oració, els elements 

constitutius i la seva posició 

el parèntesi verbal (Satzklammer): 

posició i distribució (V1 … V2): 

VII. Estats, esdeveniments, accions, 

processos i realitzacions 

a) Estructura dels predicats verbals: 

tipus d'oració, els elements constitutius i 

la seva posició 

el parèntesi verbal (Satzklammer): posició 

i distribució (V1 ...V2): 

amb verbs separables (Heute ruft er sie 
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amb verbs separables (Heute ruft er 

sie an) 

amb verbs modals amb infinitiu (Er 

kann nicht schwimmen) 

amb Perfekt (Ich habe heute lange 

geschlafen) 

el verb en posició final en oracions 

subordinades (dass, weil, wenn…) 

b) Estructura dels predicats no 

verbals: 

- construccions amb sein 

c) Oracions subordinades 

substantives: 

- oracions amb dass: ich denke/ hoffe/ 

glaube/ finde, dass... 

an) 

amb verbs modals amb infinitiu (Er kann 

nicht schwimmen) 

amb Perfekt (Ich habe heute lange 

geschlafen) 

el verb en posició final en oracions 

subordinades (dass, weil, wenn) 

 

b) Estructura dels predicats no verbals: 

- construccions amb sein 

c) Oracions subordinades 

substantives: 

- oracions amb dass /omissió de dass 

substitució de dass per Inf +zu 

oracions amb ob (en resposta aJa/Nein-

Frage) 

VIII. L’afirmació, la negació, la 

interrogació, i l’exclamació 

1. L’oració declarativa (afirmativa i 

negativa): 

ordre delselements 

signes afirmatius (ja,doch) 

la negació: oracions amb kein + 

Nomen, nicht + Adj., nie,nichts, 

niemand; prefix (un) 

posició de la partícula negativanicht 

2. L’oració interrogativa: 

interrogatives: 

ordre de l’oració interrogativa: 

posició del verb en oracions 

interrogatives de resposta ja, nein 

VIII. L’afirmació, la negació, la 

interrogació, i l’exclamació 

-1. L’oració declarativa (afirmativa i 

negativa): 

la negació: oracions amb kein + Nomen, 

nicht + Adj., nie,nichts, niemand; prefix 

(un); (noch)nicht/nie 

posició de la partícula negativanicht 

 

 

2. L’oració interrogativa: 

interrogatives: 

ordre de l’oració interrogativa: posició 

del verb en oracions interrogatives de 

resposta ja, nein odoch 
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o doch 

oracions interrogatives totals i 

parcials (W-Frage, Ja/ Nein- 

Frage); 

pronoms i adverbis interrogatius (wer, 

wen, wem, wann, wie,wie lange, wie 

oft, warum,...? 

3. L’oracióexclamativa: 

l’exclamació: wie +Adj. 

interjeccions (aha, na, so was, 

achwas!) 

oracions exclamatives: (das ist ja 

cool,wunderbar!) 

oracions interrogatives totals i parcials 

(W-Frage, Ja/ Nein- Frage); 

pronoms i adverbis interrogatius (wer, 

wen, wem, wie, wann,wie lange, wie oft, 

warum, wieso,...? 

3. L’oració exclamativa: 

l’exclamació: wie + Adj.; Was für ein +Adj. 

und Nomen (z.B. Was für eine tolle 

Überraschung) 

interjeccions (aha, na, so was, achwas!) 

oracions exclamatives: (das ist ja 

cool,wunderbar!) 

Relacions Lògiques 

Conjunció: 

- coordinació amb und, auch, 

2. Disjunció (alternativa): 

- coordinació disjuntiva amb oder 

 

 

 

3. Contrast: (limitació/oposició): 

- coordinació adversativa amb aber; 

sondern 

4. Causa: 

- coordinació causal amb denn; 

subordinació amb weil 

5.Temporal: 

- simultaneïtat: als 

 

 

Relacions Lògiques 

Conjunció: 

coordinació amb und, auch, 

Disjunció(alternativa): 

coordinació disjuntiva amb oder 

alternativa: entweder ... oder: Ich fahre 

entweder nachParis 

oder nach London 

3. Contrast: (limitació/oposició): 

- coordinació adversativa amb aber; 

sondern 

4. Causa: 

- coordinació causal amb denn; 

subordinació amb weil, da 

5.Temporal: 

simultaneïtat: als / wenn;während 

anterioritat: nachdem;seit(dem) 

posterioritat: bevor 
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6. Concessió: 

- obwohl 

6. Concessió: 

- obwohl 

7. Condició: 

- condicional amb wenn ..., dann (Wenn 

es nicht regnet, (dann) gehen wir 

wandern) 

8. Finalitat: 

damit/ um ...zu 

 

 

 

 

Connectors parentètics: 

d'exemplificació: zumBeispiel 

de conseqüència:also 

causal:deshalb 

concessiu:trotzdem 

9. Enumeració: 

sowohl ... als auch 

Connectors parentètics: 

d'exemplificació: zumBeispiel 

de conseqüència:also 

causal: deshalb;deswegen 

concessiu:trotzdem 

 

7.1.COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS NIVELL BÀSIC A2 

ALEMANY 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 

COPRODUCCIÓ DE TEXTOS 

ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS 

ESCRITS 

L´alfabet L´alfabet 

Els fonemes alemanys i les 

seves correspondències 

gràfiques 

 

L’escriptura en majúscula i 

Els fonemes alemanys i les seves 

correspondències gràfiques 
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minúscula 

 

Ortografia dels pronoms de 

tractament: Sie, Ihnen 

L’escriptura en majúscula i minúscula 

 

La puntuació com a recurs de 

cohesió del text escrit 

Ortografia dels pronoms de tractament: Sie, 

Ihnen 

 

Signes ortogràfics: (apòstrof, 

guió, etc.) 

Grafies: <s>, <ss>, després de vocal curta i 

<ß> després de vocals llargues i diftongues 

- ús de l'apòstrof en la llengua 

col·loquial: per abreviar el pronom 

es: wie geht's?, o ich habe: ich 

hab' 

Consonants triples 

 

- usos de la coma en 

enumeracions (Aufzahlung); dos 

punts, cometes 

Ortografia d’estrangerismes 

 

La puntuació com a recurs de cohesió del 

text escrit 

- signes d´interrogació i 

d´exclamació (Frage- und 

Ausrufezeichen) 

Signes ortogràfics: 

- separació de paraules (simples i 

compostes) a final de línia 

 

Abreviatures bàsiques: z.B. usw. 

- apòstrof: en expressions col·loquials, per 

abreviar el pronom 

es: Wie geht's? ; l'indefinit ein: ich habe ‘ne 

Frage; guió, etc. 

 - usos de la coma, dos punts (Doppelpunkt), 

punt i coma (Semikolon), cometes 

(Anführungszeichen); parèntesi (Klammern) 

 - ús del punt amb Datumsangaben i 

Ordnungszahlen: sie ist am 
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15. 01. 1996 geboren; wir wohnen im 2. Stock 

 ús de la coma en dates: Wir haben heute 

Sonntag, den 16. Juli; Er kommt Montag, den 

11. September; davant connectors 

subordinants: er glaubt, dass ... ; sie kommt 

heute nicht, weil 

 - separació de paraules (simples i compostes) a 

final de línia 

 - separació de verbs com ara kennen lernen, 

Rad fahren 

 Abreviatures bàsiques: z.B. usw. ca. 

 

7.2. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS NIVELL 

BÀSIC A2 D’ALEMANY 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 

COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 
TEXTOS ORALS 

 

Sons i fonemes vocàlics: 

- fonemes vocàlics breus i llargs 

(z.B. Mitte [i]/ Miete [i:]; bitten 

[i] / bieten [i:] ), 

Hallo [a] / Zahl, Saal [a:]; kommt 

[o] / Sohn, Boot [o:], Kellner 

[e] / Lehrer [e:] 

- correspondència entre els 

diftongs <ei, ie, eu, äu> i els seus 

valors fonològics: [aɪ ] (z.B. nein); 

[i:] (z.B. sie); [ɔ ʏ ] (z.B. heute, 

Häuser) 

grafies dobles: < aa, oo, ee 

Sons i fonemes vocàlics: 

- percepció dels fonemes vocàlics breus i 

llargs: (z.B. Mitte [i]/ Miete [i:] /; bitten [i] / 

bieten [i:] ), Hallo [a] / Zahl, Saal [a:]; kommt 

[o] / Sohn, Boot [o:] Kellner [e] / Lehrer [e:] 

- correspondència entre els diftongs <ei, ie, 

eu, äu> i els seus valors fonològics: [aɪ ] 

(z.B. nein); [i:] (z.B. sie); [ɔ ʏ ] (z.B. heute, 

Häuser) 

 

grafies dobles: < aa, oo, ee > 

percepció del fonema schwa en posició 

àtona [Ә] (z.B. bedanken, verwöhnen, 
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>Staat, See, Boot 

 

 

Sons i fonemes consonàntics: 

Fonemes consonàntics i els 

seus al·lòfons 

ich-Laut [ç] (z.B. ich, Bücher, echt) 

ach-Laut [x]. (z.B. Buch, Tochter, 

Achtung) 

les consonants /b/ /w/ i /v/ /b/ a 

l’inici de paraula o de síl·laba [b] 

(z.B. Bild, haben); al final de 

síl·laba [p] (z.B.ab, Ab/teilung, 

lieb) 

la consonant labiodental /w/ [v] 

(z.B. etwas, Wein, antworten) 

la consonant /v/ [f] (z.B. Vater, 

verkaufen, vielleicht)) 

r/ i els seus al·lòfons [ʀ ] (z.B. 

rollen, Ware, schreiben) , [ʁ ] (z.B. 

stark) 

la consonant /v/ en posició final / 

[f] (z.B. negativ, effektiv) 

distinció entre [b] (so bilabial) i [v] 

(so labiodental): z.B. Bier/wir; Bein 

/Wein; Bild/ wild; bald/Wald 

/r/ i els seus al·lòfons [ʀ ] (z.B. 

rollen, Ware, schreiben) , [ʁ ] (z.B. 

stark) 

identificació dels fonemes 

consonàntics [s] (z.B. essen), [z] 

Familie) 

Sons i fonemes consonàntics: 

Percepció dels fonemes consonàntics i 

els seus al·lòfons 

ich-Laut [ç] (z.B. ich, Bücher, echt) 

ach-Laut [x]. (z.B. Buch, Tochter, Achtung) 

les consonants /b/ /w/ i /v/ /b/ a l’inici de 

paraula o de síl·laba [b] (z.B. Bild, haben); al 

final de síl·laba [p] (z.B. ab, Ab/teilung, lieb) 

la consonant labiodental /w/ [v] (z.B. etwas, 

Wein, antworten) 

la consonant /v/ [f] (z.B. Vater, verkaufen, 

vielleicht)); [v] (z.B Visum, Vase); 

-la consonant /v/ en posició final / [f] (z.B. 

negativ, effektiv) 

distinció entre [b] (so bilabial) i [v] (so 

labiodental): z.B. Bier/wir; Bein/Wein; 

Bild/wild; bald/Wald 

/r/ i els seus al·lòfons [ʀ ] (z.B. rollen, Ware, 

schreiben) , [ʁ ] (z.B. stark) 

identificació dels fonemes consonàntics [s] 

(z.B. essen), [z] (z.B. lesen, sie); [ts] (z.B. 

zehn, Motivation); [ʃ p] (z.B. Spanien, 

sprechen); [ʃ t] (z.B. Student, Stadt) 

- /ks/ (z.B. sechs, Hexe), 

/gn/ (z.B. Gnade), 

/n/ i els seus al·lòfons [n] (z.B. nein, nun) i 

[ŋ] (z.B. lange, Ring), 

/f/ (z.B. Philosophie, Volk), 

/ʃ / (z.B. schön) 
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(z.B. lesen, sie); [ts] (z.B. zehn, 

Motivation); [ʃ p] (z.B. Spanien, 

sprechen); [ʃ t] (z.B. Student, 

Stadt) 

 

 

Processos: 

modificació vocàlica: metafonia 

(Umlaut ä,ö,ü): [ɛ ] (z.B. Männer); 

[œ] (z.B. Hölle); [ʏ ] (z.B. füllen) 

/r/ vocalitzada en posició final o 

pre-consonàntica (z.B. der Vater, 

Kinder) 

contracció de preposició i article 

(z.B. im, ins, ans) 

 

Entonació i accentuació: 

accent dels elements lèxics aïllats 

l’accent en paraules compostes 

l’accent en salutacions i enunciats 

breus 

entonació ascendent i descendent 

en salutacions, enunciats i 

preguntes i respostes breus 

entonació de l’oració afirmativa i 

interrogativa 

/pf/ (z.B. Pfanne, Pferd) 

(kv) (z.B. Quelle) 

/kn/ (z.B. Knoch) 

Processos: 

modificació vocàlica: metafonia (Umlaut 

ä,ö,ü): [ɛ ] (z.B. Männer); [œ] (z.B. Hölle); 

[ʏ ] (z.B. füllen) 

/r/ vocalitzada en posició final o pre-

consonàntica (z.B. der Vater, Kinder) 

- contracció de preposició i article (z.B. im, 

ins, am, ans, zum, zur, aufs) 

Entonació i accentuació: 

- reconeixement de patrons bàsics de ritme, 

entonació i accentuació de paraules i frases 

per a les funcions comunicatives del nivell 

 

8. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Criteris generals 

Reconeix, i aplica a la comprensió dels textos del nivell, els aspectes 
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socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana i les convencions 

socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma. 

Pot aplicar les estratègies adequades per a la comprensió del sentit general i la 

informació essencial dels textos del nivell. 

Distingeix la funció comunicativa dels textos del nivell. 

Aplica a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i 

l’organització de patrons sintàctics bàsics d’ús freqüent. 

Reconeix lèxic d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i és capaç, mitjançant 

ajuda de gestos i imatges, inferir el significat d’algunes paraules i expressions que 

desconeix. 

Reconeix alguns patrons rítmics d’entonació i els significats que s'hi relacionen. 

 

Criteris específics 

COMPRENSIÓ GLOBAL   COMPRENSIÓ SELECTIVA   COMPRENSIÓ DETALLADA: 

 

Reconeix: canvis de tema 

el gènere textual, si 

correspon al nivell 

informació específica 

en llistes i en recursos 

de referència 

informació rellevant 

per fer la tasca 

personatges, llocs, 

dates, preus, etc. 

relació entre 

personatges, llocs, 

dates, preus, etc. 

Distingeix: els punts principals 

si estan clarament 

senyalitzats 

la informació 

específica que se li 

demana (detalls com 

ara hores, llocs, dates, 

etc.) 

entre els diferents 

episodis d'una 

seqüència 

explícitament marcats 
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Comprèn: una idea general del 

significat global del 

text 

la informació essencial 

/ més important 

referències temporals 

esdeveniments 

principals 

seqüències 

cronològiques 

passos a seguir per 

obtenir una cosa 

Processa 

juntament 

amb el 

text: 

imatges xifres/números horaris 

diagrames d’equipament organigrames 

mapes o plànols 

 

 

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Criteris generals 

Reconeix, i aplica a la comprensió dels textos del nivell, els aspectes 

socioculturals i sociolingüístics bàsics relatius a la vida quotidiana i les 

convencions socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma. 

Aplica les estratègies més adequades a les tasques del nivell per a la comprensió 

del sentit general i la informació específica i essencial dels textos escrits. 

Distingeix la funció així com la intenció comunicativa, el format i el gènere del text 

que ha de llegir. 

Aplica a la comprensió uns coneixements bàsics de les estructures de la sintaxi i 

dels elements de la morfologia. 

Comprèn el lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a les tasques del nivell i és capaç 

d’inferir el significat d’algunes paraules i expressions desconegudes a partir del 

context i d’altres senyals en el text. 

Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els valors i significats associats a les 

convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació. 

 

Criteris específics 

COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 
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Reconeix: 

 

 

canvis de tema 

el gènere textual, si 

correspon al nivell 

informació específica 

en llistes i en 

recursos de 

referència 

informació rellevant 

per fer la tasca 

personatges, llocs, 

dates, preus, etc. 

 

 

relació entre 

personatges, llocs, 

dates, preus, etc. 

 

 

Distingeix: 

 

 

els punts principals 

si estan clarament 

senyalitzats 

la informació 

específica que se li 

demana 

- entre els diferents 

episodis d'una 

seqüència 

explícitament 

marcats 

 

 

Comprèn: 

 

una idea general del 

significat global del 

text 

la informació 

essencial / més 

important 

referències temporals 

 

esdeveniments 

principals seqüències 

cronològiques 

 

 

Processa 

juntament 

amb el text: 

imatges xifres/números horaris 

diagrames d’equipament organigrames 

mapes o plànols 

 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

Criteris generals 

Aplica a la producció oral els coneixements socioculturals i sociolingüístics bàsics 

per a sortir-se’n en els intercanvis amb altres interlocutors, respectant les normes 
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bàsiques de cortesia requerides per les tasques del nivell. 

Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos orals breus i senzills: gestos, 

dixi i petits guions o fórmules apresos per adaptar o esmenar el discurs d’una 

manera molt senzilla. 

Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç 

d’utilitzar els exponents més freqüents d’aquesta funció per a fer front a les 

tasques del nivell. 

Aplica un repertori bàsic de frases i fórmules per a comunicar-se en les tasques 

del nivell amb una fluïdesa acceptable, sobretot a l’hora de rectificar o esmenar el 

que ha dit o per a mostrar que necessita ajuda de l’interlocutor. 

És capaç de mantenir un monòleg si ha tingut temps de preparar-lo i pot mantenir 

el torn en una conversa si l’interlocutor és sensible a les seves dificultats i demana 

aclariments i repeticions quan escau. 

Aplica les estructures sintàctiques del nivell per a expressar les nocions i funcions 

del nivell durant la realització de les tasques. 

Enllaça una sèrie d'elements concrets i senzills per crear una seqüència lineal i 

cohesionada, utilitzant els mecanismes bàsics d’entonació, repetició lèxica, dixi 

personal, espacial i temporal i els connectors comuns del nivell. 

Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les 

tasques del nivell, encara que cometi errors i les dificultats afectin la fluïdesa. 

Pronuncia i entona de manera intel·ligible, encara que resulti evident la influència 

de la L1 i l’interlocutor hagi de demanar aclariments de tant en tant. 

 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Producció i 

fluïdesa: 

Extensió 

Intel·ligibilitat i 

prosòdia 

Construeix frases i expressions d'extensió molt 

limitada sobre familiars en situacions rutinàries. 

Pronuncia, en general, paraules familiars de 

manera prou clara i intel·ligible. encara que els 

interlocutors hagin de demanar alguna repetició. 
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Pauses i 

vacil·lacions 

 

Cohesió i 

coherència 

Estratègies 

de reparació 

En enunciats més extensos la intel·ligibilitat es 

pot veure afectada i pot caldre esforç de 

l’interlocutor per entendre alguns sons específics 

i adaptar-se a l’accent, el ritme i l’entonació. 

Fa servir els connectors bàsics per expressar 

temps, causa o contrast i enllaçar una sèrie de 

sintagmes o frases senzills. 

Quan escau, pausa el discurs per organitzar les 

idees i les paraules i per reparar el que ha dit. 

La pronúncia defectiva sistemàtica no resta 

intel·ligibilitat al discurs, sempre que l'interlocutor 

s'hi esforci. 

Utilitza de manera intel·ligible els trets prosòdics 

d’un repertori de paraules i frases quotidianes 

malgrat que una influència marcada d'altres 

llengües en l’accent , el ritme l’entonació, faci 

necessària una col·laboració important de 

l’interlocutor. 

 

 

Interacció: 

Desenvolupa

ment i 

manteniment 

Adequació 

Estratègies 

pragmàtiques 

Inicia una conversa saludant i 

preguntant/contestant com es troba ell(a)/ 

l'interlocutor. Formula i respon preguntes 

senzilles sobre temes i gèneres discursius nivell. 

Mostra comprensió dels mecanismes per 

prendre i donar paraula i respon de manera 

apropiada, encara que rares vegades pugui 

prendre el control de la interacció. 

Per telèfon i en línia, utilitza expressions 
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formulaiques per contestar una cridada, 

intercanvia informació senzilla i manté una 

conversa amb una persona coneguda (p. ex., 

per quedar). 

Informa quan no ha entès una cosa i demana 

aclariment de manera molt simple Quan no sap 

una paraula, s’atura i utilitza els recursos no-

lingüístics per ajudar-se. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i 

amplitud 

d’estructures 

lingüístiques 

del lèxic 

de les 

funcions 

comunicative

s i discursives 

dels temes 

tractats 

 

 

Recorre a un ventall adequat de paraules, 

estructures i frases per a poder parlar de 

situacions quotidianes. 

Aplica els exponents més bàsics de les funcions 

comunicatives del nivell. 

El lèxic es refereix principalment a necessitats 

immediates i a vegades és repetitiu. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures 

sintàctiques i 

morfologia 

Mostra control d’un conjunt d’estructures, 

paraules i frases bàsiques que utilitza en 

situacions familiars o quotidianes encara que el 

discurs contengui errades quan s'allunya de les 

situacions més familiars. 

Utilitza acuradament seqüències preparades per 

a certs contextos. 

Precisió del 

lèxic 

 

Pronúncia 

Pot mostrar errades sistèmàtiques de 

pronunciació, excepte en paraules i expressions 
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molt familiars. 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Criteris generals 

Aplica a la producció dels textos escrits del nivell els coneixements socioculturals i 

sociolingüístics bàsics per a poder actuar de manera apropiada en els intercanvis 

amb altres interlocutors. 

Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos escrits breus i senzills adaptats 

a les tasques de producció escrita del nivell mitjançant la còpia i modificació de 

textos model i l’ús de materials de consulta. 

Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç 

d’utilitzar els exponents més senzills d’aquesta funció per organitzar les tasques 

del nivell. 

Aplica un repertori bàsic d’estructures sintàctiques  per a comunicar-se en les 

tasques del nivell amb un control acceptable i utilitza alguns mecanismes de 

cohesió molt bàsics per crear una seqüència lineal. 

Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les 

tasques del nivell, encara que hagi de limitar el que vol expressar. 

Utilitza, de manera acceptable, els signes de puntuació bàsics (punt i coma) i les 

normes ortogràfiques elementals. 

 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

 

Organització 

Produeix enunciats i frases referits a temes molt familiars. 

Mostra una certa consciència de l'ordre lògic quan produeix 

un text molt breu. 

 

Discurs: 

cohesió i 

coherència 

Enllaça informació bàsica amb connectors bàsics. 

Fa un ús raonable, tot i que no controlat, dels elements 

gramaticals de cohesió del text: coreferència (pronoms i 

adjectius possessius),temps verbals, etc. 
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Adequació: 

Resposta a la 

tasca 

Extensió 

Registre 

Característiques 

textuals 

Consciència del 

lector 

 

En correspondència, les salutacions i els comiats són 

adients. 

Produeix, a base de frases senzilles o enunciats, textos 

rutinaris o quotidians referits necessitats immediates o 

seqüències descriptives o narratives curtes, encara que no 

en domini completament les característiques. 

En la correspondència personal i informal, es percep 

consciència del lector. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 

d’estructures 

lingüístiques 

dellèxic 

de les funcions 

comunicatives i 

discursives 

dels temestractats 

 

Fa servir una varietat acceptable d’estructures i enunciats 

bàsics per produir textos de la vida diària sobre temes 

familiars i quotidians. 

Aplica els exponents més senzills de les funcions 

comunicatives al desenvolupament del text escrit. 

Utilitza lèxic relacionat amb les necessitats comunicatives 

bàsiques, tot i que sol ser repetitiu. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures 

sintàctiques i 

morfologia 

En situacions quotidianes, mostra domini sobre un conjunt 

d’estructures, mots i enunciats bàsics, tot i que cometi 

errades en els gèneres textuals menys familiars. 

 

Precisió del lèxic 

El lèxic és suficient per desenvolupar la tasca, tot i que hi 

hagi manca de precisió en textos menys rutinaris. 

Presenta ocasionalment calcs d'altres llengües. 

 

Ortotipografia 

L'ortografia d'ítems freqüents i en contextos familiars sol 

ser correcta. Els errors poden dificultar ocasionalment la 

identificació d'algun mot. 

Té un domini bàsic de la puntuació i de format textual, tot i 
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que cal esperar-hi errors. 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

Criteris generals 

Reconeix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants de la 

llengua objecte d’estudi i és capaç d’actuar sense cometre incorreccions 

importants, encara que recorri a vegades als estereotips. 

Identifica, mitjançant estratègies lingüístiques i no-lingüístiques, la informació clau i 

senzilla que ha de transmetre. 

Pren notes amb la informació necessària que ha de traslladar als destinataris o la 

prepara amb anterioritat per tenir-la disponible. 

Formula preguntes senzilles per assegurar-se de la informació i per comprovar la 

comprensió o repeteix la informació per obtenir la confirmació encara que hagi de 

recórrer als gestos i el llenguatge no verbal i el seu discurs no sigui lingüísticament 

correcte. 

 

Criteris específics 

MEDIACIÓ DEL TEXT 

Transmissió 

d'informació 

específica 

Transmet informació específica sobre 

necessitats immediates contingudes en 

missatges, instruccions o anuncis, breus. 

Explicació de 

dades (a partir 

de diagrames, 

gràfics, 

imatges...) 

 

Interpreta i descriu elements visuals senzills sobre 

temes quotidians (p. ex. mapes del temps). 

Processament 

del text (resum, 

integració de 

 

 

Fa llistes d'informació rellevant de textos escrits breus, 

simples i concrets. 
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diverses fonts, 

aclariments per 

a una 

audiència 

determinada): 

 

Presa de notes: 

Pren notes senzilles, en forma de llista, de 

presentacions sobre temes familiars i predictibles. 

MEDIACIÓ DE CONCEPTES 

Relacional: 

Facilitació de 

la 

interacciócol·la

borativa. 

Gestió de 

lainteracció 

 

Invita a col·laborar. 

Manifesta la (in)comprensió i demana 

ocasionalment confirmació. Formula 

instruccions molt senzilles a un grup 

col·laboratiu. 

Cognitiva:  

- Col·laboració 

en la 

construcció del 

significat 

Fa comentaris senzills i preguntes ocasionals per 

mostrar que segueix la conversa. 

Fa suggeriments molt senzills per ajudar a dur 

endavant la conversa 

- 

Encoratjamen

t de la 

conversa 

conceptual. 

Demana opinió sobre una idea en particular. 

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

Facilitació de 

l'espai 

intercultural: 

En l'intercanvi intercultural, sap demanar que li 

expliquin o aclaresquin coses i expressar acord, 

desacord, gratitud, etc., tot i el repertori limitat. 
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9. DEFINICIÓ, OBJECTIUS I CONTINGUTS PER NIVELL 

DEFINICIÓ DEL NIVELL INTERMEDI B2 

Els ensenyaments de Nivell Intermedi B2 tenen com a referència el nivell B2 

(Avançat) del Marc Europeu Comú de Referència. Capaciten l'alumnat per utilitzar 

de manera autònoma l'idioma, receptivament i productivament, tant oralment com 

per escrit, així com per mediar entre usuaris de diferents llengües. L'alumnat ha de 

ser capaç d'actuar de manera independent i amb eficàcia en contextos en què 

s'utilitza l'idioma per desenvolupar relacions socials i personals, dur a terme 

estudis preterciaris i treballar en entorns ocupacionals que requereixin cooperació i 

negociació sobre assumptes que hi siguin habituals. Caldrà adquirir les 

competències que assegurin prou fluïdesa i naturalitat perquè la comunicació es 

dugui a terme sense esforç, tant en les situacions habituals com en d'altres de més 

específiques o de més complexitat i sobre aspectes tant concrets com abstractes 

de temes generals o del propi interès o camp d'especialització. Això implica el 

control d'un llenguatge estàndard, en una varietat de registres, estils i accents, que 

contengui estructures complexes i variades i un repertori lèxic que inclogui 

expressions idiomàtiques d'àmbit general i ús freqüent i que permeti apreciar i 

expressar matisos de significat.  

 

OBJECTIUS DELS ENSENYAMENTS DE NIVELL INTERMEDI B2 

Adquirir la capacitat de:  

1. Utilitzar l’idioma en un ventall ampli de situacions de la vida quotidiana, 

d’aprenentatge i d’altres, i com a mitjà d’expressió personal, amb eficàcia, fluïdesa 

i amb un grau elevat de precisió i d’adequació del discurs a la situació 

comunicativa.  

2. Optimitzar el coneixement dels valors i trets d’altres cultures, havent-los 

contrastat amb els propis, amb l’objectiu d’afavorir i enriquir la comunicació.  

3. Utilitzar estratègies lingüístiques i d’aprenentatge per monitoritzar els propis 

errors i reflexionar sobre les mancances en l’expressió i en la comprensió.  
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4. Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials lligats a la llengua i als 

diferents registres i reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua.  

 

OBJECTIUS DEL NIVELL  

Per a cada tipus d'activitat, l'objectiu general defineix l'abast, les limitacions i les 

condicions que s'apliquen a tots els objectius específics. 

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS  

OBJECTIU GENERAL                                 OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Comprendre el sentit general, la 

informació essencial, els punts 

principals, els detalls més rellevants i 

les opinions i actituds, tant explícites 

com implícites, dels parlants en 

textos orals:  

- complexos; 

 - sobre temes tant concrets com 

abstractes;  

- entorn d'assumptes o temes 

generals, relativament coneguts o 

d'actualitat, o del propi camp 

d'especialització o d'interès; 

 - en una varietat estàndard no gaire 

idiomàtica;  

- articulats a velocitat normal; - 

transmesos a través de qualsevol 

canal;  

 - fins i tot en condicions d'audició que 

no siguin bones. 

a) Comprendre declaracions i 

missatges, anuncis, avisos i 

instruccions detallats, transmesos en 

viu o per mitjans tècnics.  

b) Comprendre amb detall i amb 

independència del canal el que es diu 

en transaccions i gestions de caràcter 

més o menys habitual, fins i tot amb 

renou de fons, sempre que es pugui 

demanar confirmació.  

c) Comprendre, amb el suport 

d'imatges (esquemes, gràfics, 

fotografies, vídeos, etc.) 

presentacions, xerrades, discursos i 

altres presentacions públiques, 

acadèmiques o professionals 

extensos i lingüísticament complexos, 

si estan ben estructurats i tenen 

marcadors que en guien la 

comprensió. 

d) Comprendre el contingut i les 
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implicacions generals de converses i 

discussions informals relativament 

extenses i animades i captar-hi 

matisos com ara la ironia si estan 

indicats amb marcadors explícits, 

sempre que l'argumentació sigui 

clara. 

e) Comprendre amb detall els 

arguments principals, les actituds i les 

idees que destaquen els interlocutors 

en converses i discussions formals 

sobre procediments, línies d'actuació 

i altres assumptes. 

f) Comprendre documentals, notícies 

i reportatges d'actualitat, entrevistes, 

debats, espectacles teatrals i 

pel·lícules amb un llenguatge 

clarament articulat i identificar-hi el to 

del qui hi intervé.  

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS  

OBJECTIU GENERAL                                          OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 

Comprendre amb prou facilitat el 

sentit general, la informació 

essencial, els punts principals, els 

detalls més rellevants i les opinions i 

actituds, tant explícites com 

implícites, de l'autor en textos escrits: 

 - complexos;  

a) Comprendre instruccions, 

indicacions i altres informacions 

tècniques, incloent-hi detalls sobre 

condicions i advertiments.  

b) Identificar ràpidament el contingut i 

la importància de notícies, articles i 

informes sobre una àmplia gamma de 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

108 

 

- sobre temes tant concrets com 

abstractes; 

- entorn d'assumptes o temes 

generals, relativament coneguts o 

d'actualitat, o del propi camp 

d'especialització o d'interès; 

 - en una varietat estàndard que 

contengui expressions idiomàtiques 

d'ús comú;  

- sempre que se'n puguin rellegir les 

seccions difícils 

temes. 

 c) Comprendre informació detallada 

de textos de referència i consulta. 

 d) Comprendre informació específica 

de textos oficials, institucionals o 

corporatius.  

e) Comprendre el contingut, la 

intenció i les implicacions de notes, 

missatges i correspondència personal 

en qualsevol suport (incloent-hi 

fòrums, blogs, xarxes socials, etc.) en 

què es transmeti informació detallada 

i s'expressin, justifiquin i argumentin 

idees i opinions.  

f) Llegir correspondència formal i 

captar-ne el significat essencial i 

comprendre'n els detalls i 

implicacions rellevants.  

g) Comprendre textos periodístics, 

inclosos els articles i reportatges 

sobre temes d'actualitat o 

especialitzats, en què l'autor adopta 

punts de vista, presenta i 

desenvolupa arguments i expressa 

opinions de manera tant implícita com 

explícita. 

h) Comprendre textos literaris i de 

ficció contemporanis d'estil simple i 

llenguatge clar, amb l'ajut esporàdic 

de diccionaris.  
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ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS  

OBJECTIU GENERAL        OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Produir i coproduir, independentment 

del canal, textos orals:  

- clars i detallats; 

- de certa extensió,  

- ben organitzats i adequats als 

interlocutors i a al propòsit 

comunicatiu; - sobre assumptes 

generals i d'altres de més específics 

dins el sobre temes diversos d'interès 

general, personal o dins el propi 

camp d'especialització propi camp 

d'interès o especialització; 

 - amb registre i estil adequats a la 

situació comunicativa;  

- amb prou fluïdesa i espontàneitat 

com per no provocar tensió als oients 

o interlocutors;  

- amb una pronúncia i una entonació 

clares i naturals,  

- amb un grau relativament alt de 

correcció, sense errors que 

conduesquin a malentesos o amb 

correcció dels que es produesquin;  

- amb un lèxic precís i variat, tot i 

alguna confusió, vacil·lació o recurs 

ocasional a circumloquis.  

a) Fer declaracions públiques.  

b) Fer presentacions extenses 

preparades prèviament on s'expliquin 

punts de vista o s'hi argumenti a favor 

o en contra, es mostrin avantatges i 

inconvenients de diverses opcions o 

es defensin idees, i respondre a 

preguntes complementàries de 

l'audiència.  

c) Participar amb seguretat en 

transaccions i gestions més o menys 

habituals sol·licitant i donant 

informació i explicacions, expressant 

clarament la pròpia postura i les 

expectatives i argumentant 

satisfactòriament per resoldre els 

conflictes que hi sorgesquin.  

d) Participar activament en converses 

i discussions informals sense 

provocar cap tensió, transmetent 

emocions i resaltant la importància 

del que diu i sense fer riure ni 

molestar involuntàriament, tot 

descrivint-hi amb detall fets, 

experiències, sentiments, reaccions, 

somnis, esperances i ambicions i 

responent als dels interlocutors amb 

comentaris adequats; expressant, 

defensant amb convicció i justificant 
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de manera persuasiva opinions, 

creences i projectes; avaluant 

propostes alternatives; donant 

explicacions; fent hipòtesis i 

responent-hi.  

e) Prendre la iniciativa en una 

entrevista ampliant i desenvolupant 

les pròpies idees sense gaire ajut o 

obtenint-ne de l'entrevistador si cal.  

f) Participar activament i adequada en 

converses, reunions, discussions i 

debats formals en els àmbits públic, 

acadèmic o professional, esbossant-

hi amb claretat un assumpte o un 

problema i comparant els avantatges 

i els inconvenients de diferents 

enfocaments, oferint, explicant i 

defensant opinions i punts de vista, 

avaluant propostes alternatives, 

formulant hipòtesis i responent-hi.   

 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

  OBJECTIU GENERAL                                 OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Produir i coproduïr, textos escrits  

- de certa extensió;  

- ben organitzats, clars i prou 

detallats;  

- amb un registre i un estil adequats 

eficaçment a la situació comunicativa;  

a) Emplenar qüestionaris i formularis 

detallats amb informació complexa de 

tipus personal, públic, acadèmic o 

professional, incloent-hi preguntes 

obertes i seccions de producció lliure 

(p. ex. per contractar un servei, fer 
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- sobre una àmplia gamma de temes 

generals, d'interès personal o 

relacionats amb el propi camp 

d'especialització;  

- amb un ús adequat d'una àmplia 

gamma de recursos lingüístics propis 

de la llengua escrita; 

 - amb un lèxic precís i variat, tot i 

alguna confusió o el recurs ocasional 

a circumloquis;  

- amb un grau relativament alt de 

correcció, sense faltes que 

conduesquin a malentesos 

una sol·licitud o contestar una 

enquesta).  

b) Escriure un currículum vitae 

detallat o una carta de motivació, 

detallant-hi i ampliant la informació 

rellevant.  

c) Escriure notes, anuncis i missatges 

en què es transmeti o sol·liciti 

informació, amb el grau de detall que 

correspongui a la situació 

comunicativa, incloent-hi si escau 

explicacions i opinions, resaltant els 

aspectes importants i respectant les 

convencions del gènere i tipus 

textuals, les normes de cortesia i, si 

escau, l'etiqueta.  

d) Prendre notes prou detallades 

sobre aspectes que es considerin 

importants durant una conferència, 

presentació o xerrada estructurada 

amb claredat sobre un tema conegut, 

encara que la concentració en els 

mots faci perdre alguna informació. 

e) Prendre notes en què es recullin 

les idees principals, els aspectes 

rellevants i detalls importants durant 

una entrevista, conversa formal, 

reunió o debat ben estructurats.  

f) Escriure correspondència personal 

en qualsevol suport i comunicar-se 

amb seguretat i eficàcia en fòrums, 
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blocs, xarxes socials, etc. en què 

s'expressen notícies i punts de vista, 

es transmet emoció, es resalta la 

importància personal de fets i 

experiències i es comenten les 

intervencions dels corresponsals o 

d'altri.  

g) Escriure, en qualsevol suport, 

correspondència formal dirigida a 

institucions públiques o privades i a 

empreses, en què es doni o sol·liciti 

informació detallada i s'expliquin i 

justifiquin amb prou detall els motius 

d'accions, tot respectant les 

convencions formals i de cortesia 

escaients.  

h) Escriure informes d'extensió 

mitjana, d'estructura clara i en format 

convencional, en què s'exposi un 

assumpte amb cert detall i es 

desenvolupi un argument, raonant a 

favor o en contra d'un punt de vista, 

explicant avantatges o inconvenients 

de diverses opcions i aportant 

conclusions justificades i 

suggeriments sobre futures o 

possibles línies d'actuació.  
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ACTIVITATS DE MEDIACIÓ  

OBJECTIU GENERAL                             OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Mediar, directament o en mode diferit, 

entre parlants que usen la llengua 

meta o diferents llengües incloent 

aquesta,  

- tant en situacions habituals com en 

d'altres de més específiques o 

complexes; - en els àmbits personal, 

públic, educatiu i ocupacional;  

- transmetent el sentit general, la 

informació essencial, els punts 

principals, els detalls rellevants i les 

opinions i actituds, tant explícites com 

implícites;  

- sobre aspectes tant abstractes com 

concrets de temes generals o del 

propi interès o camp d'especialització 

a) Transmetre oralment o per escrit a 

tercers, en forma resumida o 

adaptada, el contingut de textos orals 

o escrits conceptualment i 

estructuralment complexos (p. ex., 

presentacions, documentals, 

entrevistes, converses, debats, 

articles), sempre que siguin en una 

varietat estàndard i estiguin ben 

organitzats i que es pugui tornar a 

llegir o escoltar seccions difícils.  

b) Sintetitzar i transmetre a tercers, 

oralment o per escrit, informació de 

recopilada de diversos textos escrits 

procedents de diverses fonts (p. ex., 

de diferents mitjans de comunicació 

de diferents informes o documents 

sobre un tema)  

c) Interpretar durant intercanvis entre 

persones conegudes en els àmbits 

personal i públic (p. ex., en reunions, 

cerimònies, esdeveniments o visites), 

sempre que es pugui demanar 

confirmació d'alguns detalls.  

d) Interpretar durant intercanvis 

formals (p. ex., en una reunió de 

feina), sempre que es pugui haver 

preparat i es puguin demanar 

confirmacions o aclariments.  
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e) Mediar entre parlants de la llengua 

meta o de diferents llengües 

transmetent la informació, les 

opinions i els arguments rellevants, 

comparant i contrastant els 

avantatges i els inconvenients de 

diferents postures i arguments, 

expressant les pròpies opinions amb 

claredat i amabilitat i oferint 

suggeriments.  

f) Prendre notes escrites per a 

tercers, prou precises i organitzades, 

en què es recullin els punts i aspects 

més rellevants d'una prsentació, 

conversa o debat clarament 

estructurat i en una varietat 

estàndard.  

g) Resumir per escrit els punts 

principals, els detalls i els punts de 

vista, opinions i arguments 

expressats en converses clarament 

estructurades i articulades a velocitat 

normal i en una varietat estàndard.  

h) Resumir per escrit notícies, 

fragments d'entrevistes o 

documentals que contenguin 

opinions, arguments i anàlisis, així 

com la trama i la seqüència 

d'esdeveniments de pel·lícules, 

esquetxos o peces teatrals.  
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COMPETÈNCIES I CONTINGUTS  

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS  

Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producció i a la coproducció de 

textos orals i escrits dels aspectes socioculturals i sociolingüístics:  

Continguts socioculturals  

- cinèsica, mímica, proxèmica i parallenguatge 

 - gestualitat i salutacions (acomiadaments: donar la mà, besades, abraçades, etc.)  

- proximitat física, contacte visual  

- gestualitat explícita - modulació de la veu per expressar estats d’ànim  

Vida quotidiana i les seves condicions 

Relacions personals i convencions socials 

- relacions familiars i intergeneracionals: tipus de família  

- l’estructura social (relacions intergrupals)  

- normes de cortesia segons la situació i els protagonistes 

- relacions amb els superiors i amb els companys en l’àmbit professional  

- la puntualitat: valor i excuses acceptables  

- convencions a l'hora de pagar (propines, convidar, compartir, etc.)  

- les relacions entre gèneres: rols  

- les relacions amb les autoritats i l’administració en general: convencions, 

estereotips  

- les relacions entre veïns  

- les jerarquies pròpies de la cultura  

- cerimònies i celebracions: (bodes, bateigs, aniversaris, etc.)  

- els temes tabú  

Valors, creences i actituds  

- festivitats i tradicions importants  

- creences, supersticions, prejudicis i tabús mes estesos  



  Programació Alemany curs 2020-2021  

116 

 

- el sentit de l'humor: referents d’àmbit general. acudits simples recurrents d'àmbit 

general  

- minories religioses, ètniques, etc.  

- expressions de saviesa po-pular: refranys, proverbis molt comuns i d'àmbit 

general  

- rituals religiosos  

Menjars i àpats  

- tipus d'establiments de restauració 

 - comportament durant els àpats Consum  

- horaris comercials, obertura en festius, períodes de rebaixes, liquidacions, 

ofertes, etc. - tipus i característiques dels establiments: dimensions, disposició, 

classificació, etc. Entorn laboral 

- descansos, pauses i motius justificats d’absència a la feina  

- conciliació de la vida laboral i familiar  

Habitatge 

- tipus i característiques generals (disposició, mobiliari bàsic, espais compartits, 

etc.)  

- prevalència de l’habitatge en propietat o de lloguer  

- condicions habituals de lloguer: terminis, drets, contractes  

- allotjament temporal: tipus (hotels, pensions, cases rurals, càmpings i altres) 

- allotjament compartit (pis d’estudiants, residències estudiantils, intercanvis, etc.) 

Salut i assistència social  

- sistema sanitari: funcionament, urgències, etc.  

- estat del benestar i assistènica social (seguretat social, pensions, atenció a 

persones desocupades) i estatus dels treballadors estrangers  

Educació 

 - característiques generals del sistema escolar  

- sistema de qualificacions  

- la formació complementària i la formació al llarg de la vida  
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Lleure i cultura 

- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants  

- referents culturals i artístics significatius (literatura, música, cinema, arts 

escèniques, etc.): referents més destacats (obres, autors…)  

- música, teatre i dansa popular i tradicional  

- formes d’oci tradicionals i contemporànies 

 - activitats a l’aire lliure  

- les arts escèniques: hàbits i referents destacables  

- els esports més populars  

- l’oci passiu: la televisió (hàbits de consum)  

- patrimoni cultural i natural  

- museus i llocs d’interès cultural molt coneguts  

- viatges i turisme: destinacions freqüents i hàbits  

Geografia 

- territoris i àmbits més importants en què es parla la llengua, com a L1 o L2 o 

koiné  

- ciutats i llocs més significatius: trets destacats  

Medi ambient  

- característiques de la climatologia  

- la consciència ecològica general de la població  

- hàbits de consum responsable i de gestió de residus  

Participació ciutadana 

- marc institucional bàsic i mecanismes de participació  

- gestió de la immigració  

- voluntariat  

- les ong més importants  

Mitjans de comunicació 

- premsa escrita (en paper i digital): capçaleres de referència i les seves 

tendències sociopolítiques  
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- televisió i ràdio: canals de referència i les seves tendències  

- programes de ràdio i televisió molt coneguts  

- presència i ús general d’internet i xarxes socials  

Continguts sociolingüísitcs 

Cortesia lingüística i convencions 

- salutacions i comiats: contextos formal, informal i familiar  

- formes de tractament: en les relacions entre iguals i en relacions jeràrquiques  

- fórmules de cortesia pròpies de contextos formals per sol·licitar permís, ajuda, un 

servei o producte, expressar agraïment, demanar perdó, fer compliments i 

reaccionar-hi, reaccionar a una invitació o convidar algú  

- fórmules per felicitar, brindar, mostrar empatia  

- convencions de la correspondència semiformal i formal  

- convencions de la conversa telefònica  

 

Referents 

- frases fetes freqüents d'àmbit general 

 - el doble sentit d’expressions freqüents: reconeixement i assaig d’ús  

- sentit, àmbit i connotació de les expressions malsonants d’àmbit general més 

freqüents: reconeixement i contextualització  

Registre 

- distinció del llenguatge oral i l'escrit  

distinció i selecció de registres: formal, informal o familiar, segons la situació i els 

interlocutors  

- implicacions dels canvis de registre  

- expressions col·loquials i d'argot molt freqüents  

- varietats principals de la llengua estàndard  

Varietats 

- relació entre l’estàndard i les altres varietats  

- varietats diatòpiques més importants: estatus, identificació de característiques 

destacades i connotacions  
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Contacte de llengües 

- minories lingüístiques.  

- koinés i llengües internacionals: àmbits d’ús.  

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS  

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ                ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ 

DE TEXTOS ORALS                                      DE TEXTOS ESCRITS 

Coneixement i ús de les estratègies 

de la comprensió textos orals: 

Estratègies de planificació: 

- Mobilització d'esquemes i informació 

prèvia sobre el tipus de tasca i tema.  

- Distinció del tipus de comprensió 

(sentit general, informació essencial, 

punts principals, detalls rellevants o 

opinions i/o actituds implícites).  

Estratègies d’anticipació: 

- Formulació d'hipòtesis sobre 

contingut i context.  

Estratègies d'identificació i 

inferència: - Identificació del tipus 

textual per adaptar-hi la comprensió.  

- Inferència i formulació d'hipòtesis 

sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, 

lingüístics i/o paralingüístics (suport 

gràfic, imatge, vídeo, trets 

prosòdics…).  

- Identificació de les idees principals 

mitjançant escola atenta.  

Coneixement i ús de les estratègies 

de la comprensió de textos escrits:  

Estratègies de planificació: - 

Mobilització d'esquemes i informació 

prèvia sobre el tipus de tasca i tema.  

- Distinció del tipus de comprensió 

(sentit general, informació essencial, 

punts principals, detalls rellevants o 

opinions i/o actituds implícites). 

D’anticipació: 

- Formulació d'hipòtesis sobre 

contingut i context.  

Estratègies d'identificació i 

inferència: - Identificació del tipus 

textual per adaptar-hi la comprensió. 

 - Inferència i formulació d'hipòtesis 

sobre significats a partir de la 

comprensió d'elements significatius, 

lingüístics i/o paralingüístics (suport, 

imatges i gràfics, trets 

ortotipogràfics…).  

Estratègies de control i reparació: 

- Comprovació d'hipòtesis: ajust de 
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- Comprovació de la comprensió a 

partir d'indicis contextuals. 

Estratègies de control i reparació: 

- Comprovació d'hipòtesis: ajust de 

les claus d'inferència amb els 

esquemes de partida.  

- Reformulació d'hipòtesis a partir de 

la comprensió de nous elements.  

les claus d'inferència amb els 

esquemes de partida.  

- Reformulació d'hipòtesis a partir de 

la comprensió de nous elements. 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I                ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I 

COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS     COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ES- 

                                                                    CRITS       

Coneixement i ús de les estratègies 

de la producció i coproducció de 

textos orals: 

Estratègies de planificació: 

- Activació d’esquemes mentals sobre 

l'estructura de l'activitat i el text 

específics (p. ex.: presentació > 

presentació formal).  

- Identificació dels buits d'informació i 

opinió i valoració del que pot donar-

se per descomptat.  

- Preparació, mitjançant apunts, petits 

guions o mapes conceptuals, d’un 

missatge estructurat i adequat als 

models i fórmules de cada tipus de 

text.  

- Planificació del que s’ha de dir i dels 

mitjans d’expressar-ho davant una 

Coneixement i ús de les estratègies 

de la producció i coproducció de 

textos escrits: 

Estratègies de planificació: 

- Activació d’esquemes mentals 

específics sobre l'estructura de 

l'activitat i el text (com ara una carta 

de presentació, un informe,…). - 

Identificació dels buits d'informació i 

opinió i valoració del que pot donar-

se per descomptat. -Identificació i ús 

de símbols, imatges i altres codis per 

transmetre el to, els elements 

prosòdics i aspectes 

emocionals/afectius. 

Estratègies d’execució: 

- Explotació màxima dels 

coneixements previs (p. ex.:utilització 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

121 

 

situació potencialment incòmoda o 

complicada.  

- Reflexió sobre el que s’ha de dir i 

l’efecte que pot tenir sobre els 

oients/interlocutors.   

Estratègies d’execució:  

- Adequació del text al destinatari, el 

context i el canal: registre i 

característiques discursives.  

- Explotació màxima dels 

coneixements previs (p. ex.: utilització 

d’un llenguatge ‘prefabricat’, etc.). 

Estratègies de compensació: 

Compensació de les mancances 

lingüístiques mitjançant:  

-Procediments lingüístics, com ara la 

definició, la paràfrasi o la derivació a 

partir de mots coneguts.  

- Evitació d’expressions que poden 

provocar una dificultat.  

- Procediments paralingüístics o 

paratextuals: sol·licitud d'ajuda, 

assenyalament d'objectes, dixi, 

accions que aclareixin significats, 

llenguatge corporal culturalment 

pertinent (gestos, expressions facials, 

postures, contacte visual o corporal, 

proxèmica), reproducció de sons o 

trets prosòdics convencionals.  

Estratègies de reparació: 

Control de l'efecte i l'èxit del discurs 

d’un llenguatge ‘prefabricat’, etc.)  

- Selecció del registre i les 

característiques discursives 

adequades al destinatari, el context i 

el canal.  

- Adequació del missatge als models i 

fórmules de cada tipus de text.  

- Recurs a la redundància en la 

interacció en línia.  

-Elaboració d’esborranys.  

-Avaluació de les aportacions, 

comentaris i contribucions d’altri amb 

una planificació en esborrany. 

Avaluació de les aportacions, 

comentaris i contribucions d’altri amb 

una planificació en esborrany.  

Estratègies de compensació: 

- Reajustament de la tasca (una 

versió més modesta) o el missatge 

(fent concessions en el que realment 

es voldria expressar), després de 

valorar les dificultats i els recursos 

disponibles. -Compensació de les 

mancances lingüístiques mitjançant 

procediments lingüístics, com ara la 

definició, la paràfrasi o la derivació a 

partir de mots coneguts.  

Estratègies de reparació: 

 - Localització i aplicació adequada 

dels recursos lingüístics o temàtics 

(ús d'un diccionari o gramàtica, 
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mitjançant:  

- Petició i oferiment d'aclariment i 

reparació de la comunicació.  

- Autocorrecció i monitorització dels 

errors habituals, i reparació quan se 

n’és conscient o quan provoquin un 

malentès. - Confecció de llistes 

d'errors freqüents i posterior 

monitorització conscient del discurs 

oral per localitzarlos-hi i corregir-los-

hi.  

Estratègies d’interacció: 

-Explotació de les expressions 

apropiades per intervenir en una 

conversa.  

-Ús de frases comodí per guanyar 

temps i mantenir la paraula mentre es 

formula el que s’ha de dir. 

 - Comentari i seguiment de les 

afirmacions i inferències d'altri per 

facilitar el manteniment de la 

conversa.  

- Confirmació de la comprensió i 

invitació dels altres a participar en la 

conversa.  

-Resum de la conversa en un 

moment donat i proposta de passes a 

seguir. - Demanda d’explicació o 

clarificació d’idees complexes o 

abstractes per assegurar la 

comprensió en converses informals, 

obtenció d'ajuda, etc.). 

 - Monitorització dels errors comuns i 

reparació quan lse n’és conscient o 

quan provoquin un malentès. 

Estratègies d’interacció:  

- Col·laboració en el 

desenvolupament d'una tasca 

compartida mitjançant la formulació 

de propostes, respostes a 

suggeriments, etc. 

 -Definició d'una tasca compartida 

perquè altres hi contribuesquin.  

-Relació del que s’ha escrit amb les 

contribucions d’altri. 

 - Demanda i oferta d'aclariments del 

que s'ha escrit.  

- Control de l'efecte i l'èxit del discurs 

mitjançant petició i oferiment 

d'aclariment i reparació de la 

comunicació.   
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quan la velocitat del discurs és ràpida 

o l’accent no és familiar.  

- Formulació de preguntes a un 

membre del grup per clarificar un 

tema que és implícit o mal articulat  

 

 

 ACTIVITATS DE MEDIACIÓ  

Coneixement i ús de les estratègies de la mediació:  

Lligam amb els coneixements previs: 

- Formulació de preguntes i informació amb la intenció d’animar els altres a 

relacionar la informació amb les experiències i els coneixements previs.  

- Explicació del nou concepte o procediment mitjançant la comparació i contrast 

amb altres que són familiars per a tots els interlocutors.  

- Exemplificació referida a experiències quotidianes compartides comunes a l’hora 

d’explicar el funcionament d’un aparell o un altre objecte.  

Amplificació: 

- Ús de diverses paràfrasis, reformulacions i repeticions per clarificar una 

informació.  

- Ús d’exemples concrets i repetició dels punts clau.  

Simplificació: 

-Identificació i remarca (postil·les, subratllat, destacat, etc.) d'informació essencial 

explícita d'un text d’interès comú.  

Desglossament d'informació:  

-Presentació simplificada de textos instruccionals i informatius breus en forma de 

llistat de punts separats.  

-Transformació d’un procés complex en una sèrie d’instruccions més senzilles.  
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- Identificació de la informació relacionada o repetida en un text i compilació 

perquè el missatge esencial sigui més clar.  

-Supressió de les parts d'un text no rellevants per als interlocutors a fi que el 

contingut essencial els sigui més accessible.  

Adaptació del discurs:  

-Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes 

familiars (com ara articles breus de revistes, entrevistes) per facilitar-hi l'accés 

d’altri. Cooperació i demanda d’aclariments (Vegeu estratègies de producció i 

coproducció oral i escrita: interacció.)  

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 

Reconeixement i realització de les funcions comunicatives mitjançant els seus 

exponents més comuns en la llengua segons l'àmbit i el context comunicatius:  

 

Actes fàtics o solidaris (socialitzar): 

 - Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes.  

- Interessar-se per algú o alguna cosa.  

- Lamentar, demanar i acceptar disculpes.  

- Demanar i donar informació sobre algú.  

- Felicitar i respondre a una felicitació.  

- Acceptar o rebutjar una invitació, ajuda o oferiment.  

- Expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa.  

- Compadir-se, defensar-se.  

Actes assertius (donar i sol·licitar informació): 

- Donar i demanar dades personals.  
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- Demanar i donar informació identificació, preus i hora.  

- Preguntar i dir a qui pertany alguna cosa.  

- Referir-se a accions habituals o del món present.  

- Referir-se a accions que succeeixen en el moment que es parla.  

- Descriure persones, objectes i, situacions.  

- Descriure el temps atmosfèric.  

- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat. 

- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.  

- Donar i demanar informació sobre un fet.  

- Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença 

d’un fet.  

- Afirmar, anunciar, acusar, admetre, postil·lar, atribuir, confirmar la veracitat d’un 

fet, corroborar, desmentir, predir, assentir i classificar aquest fet.  

- Enumerar en una explicació.  

- Mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea.  

- Fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i experiències.  

-Demanar i donar informació sobre accions i projectes referits al moment present, 

al passat i al futur.  

- Expressar acord i desacord.  

- Informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions.  

- Rectificar i corregir informació.  

3.3 Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions):  

- Expressar gustos i preferències.  
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- Expressar coneixement o desconeixement.  

- Manifestar interès o desinterès.  

- Expressar acord o desacord. 

- Demanar i donar informació sobre un estat o sensació física i per la salut: fred o 

calor, son, gana o set, gust, benestar o malestar.  

- Manifestar interès o desinterès.  

- Expressar preferències.  

- Demanar i donar informació sobre els estats d'ànim més comuns: avorriment, 

satisfacció o insatisfacció, admiració, interès, estima, alegria, etc.  

- Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions com 

ara estima, simpatia, dubte, preferència, antipatia o admiració.  

- Expressar emocions i sentiments com ara alegria, felicitat, decepció, esperança, 

satisfacció, tristesa o molèstia.  

Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció):  

Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions) 

- Demanar i donar informació sobre un estat o sensació física i per la salut: fred o 

calor, son, gana o set, gust, benestar o malestar.  

- Manifestar interès o desinterès.  

- Expressar preferències.  

- Demanar i donar informació sobre els estats d'ànim més comuns: avorriment, 

satisfacció o insatisfacció, admiració, interès, estima, alegria, etc.  

- Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions com 

ara estima, simpatia, dubte, preferència, antipatia o admiració.  



  Programació Alemany curs 2020-2021  

127 

 

- Expressar emocions i sentiments com ara alegria, felicitat, decepció, esperança, 

satisfacció, tristesa o molèstia. Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits 

d'acció) 

 - Demanar i donar informació sobre la intenció, la voluntat o la decisió de fer 

alguna cosa.  

- Aconsellar, alertar, donar instruccions i permís.  

- Demanar ajuda, confirmació, informació i opinió.  

- Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.  

- Prohibir i denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar; 

dissuadir, insistir, prevenir, reclamar i suggerir.  

- Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.  

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS  

Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals 

variats.  

Context 

Característiques del context: 

- segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica - segons els 

participants (trets, relacions, intenció comunicativa) - segons la situació (canal, 

lloc, temps)  

Expectatives generades pel context:  

- tipus, format i estructura textuals - registre i estil  

- tema, enfocament i contingut  

- patrons sintàctics, lèxics, fonètico-fonològics i ortotipogràfics  

- comunicació no verbal (textos orals): gestos, to de veu, etc.  
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- comunicació no verbal (textos escrits): imatges, gràfics, tipografies, etc.  

 

Organització i estructuració del text: 

Segons macrofunció textual 

- Seqüència dialogal: seqüències fàtiques d'iniciació i cloenda, seqüències 

transaccionals.  

- Seqüència descriptiva amb punt de vista objectiu o subjectiu: ancoratge, 

aspectualització i relació; amb inserció de seqüències narratives i expositives.  

- Seqüència narrativa: situació inicial, complicació, acció, resolució, situació final; 

amb inserció de seqüències descriptives i dialogals en estil indirecte.  

- Seqüència expositiva: presentació, desenvolupament, conclusió; amb inserció i 

desenvolupament de subtemes (afirmació, exemplificació, classificació, analogia, 

definició) i seqüències descriptives.  

- Seqüència argumentativa: qüestió, tesi, argument, contraargument, reserva, 

conclusió; amb inserció de subtemes (constatacions, regles generals, cites, 

exemples...) i de seqüències descriptives, narratives i expositives.  

 

Progressió temàtica 

- Progressió lineal (el tema esdevé rema)  

- Progressió per tema constant (el tema es manté)  

- Progressió derivada per tema fragmentat (el tema es dissocia)  

- Ruptures temàtiques:  

En la seqüència narrativa: canvi de personatge, canvi de pla (primer pla-rerefons); 

inserció de seqüències:  
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En les seqüències expositives i argumentatives: introducció d'oposicions, causes, 

conseqüències, generalitzacions (abstracció), particularitzacions (exemplificacions, 

etc.); inserció de seqüències  

En les seqüències dialogals: inserció de seqüències  

 

Cohesió 

a) Elements prosòdics [textos orals]: 

- entonació focalitzadora, - pauses  

b) Elements ortotipogràfics [textos escrits]:  

- puntuació: en separació de frases, incisos, el·lipsis, subordinació, focalitzacions; 

en cites i diàlegs; puntuació convencional (sigles, abreviatures, cites, dates...) 

 - signes d'interrogació i exclamació, parèntesis, cometes, etc.  

- disposició en paràgrafs 

 - abreviatures i símbols usuals  

c) Mecanismes de referència: 

- dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.)  

- anàfora i catàfora (pronoms personals, demostratius, possessius, relatius, 

proformes verbals i adverbials)  

- el·lipsi  

- correlació de temps verbals  

- concordança (persona, gènere, nombre, cas)  

- cohesió lèxica (repetició parcial, sinonímia)  

d) Connexió textual i composició oracional  
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- operadors discursius: addició (continuïtat, intensificació, distribució, 

generalització, digressió, especificació), disjunció (reformulació, exemplificació, 

resum), contrast (oposició, concessió, restricció, contraposició), consecució 

(conseqüència, conclusió)  

e) Interacció  

- recursos per presa, manteniment i cessió del torn de paraula  

- control·ladors de contacte  

- recursos dilatoris (mots falca, etc.)  

Gèneres textuals  

 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I CO-      ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ 

PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS          DE TEXTOS ORALS 

Interacció: 

- converses quotidianes de tot tipus, 

socials i transaccionals. 

- converses telefòniques i 

videoconferències  

- discussions complexes  

- debats i taules rodones sobre temes 

coneguts  

- entrevistes personals, com a 

entrevistat  

Interacció: 

- converses quotidianes de tot tipus  

- discussions complexes, formals i 

informals 

- debats  

- entrevistes sobre temes coneguts. 

- taules rodones extenses i 

estructurades 

 - reunions dins el context 

professional i educatiu Informació  
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- reunions dins el context professional 

i educatiu  

- tràmits comercials i administratius 

Informació: 

- missatges de veu amb registres 

diversos - anuncis davant una 

audiència  

- instruccions detallades  

- regles, normes d'ús i advertiments 

Exposició: 

- narracions precises 

d'esdeveniments  

- acudits 

 - relacions de fets, síntesis de 

reunions 

 - presentacions i exposicions dins el 

propi domini, preparades  

- parlaments breus (preparats o no) 

en situacions informals o semiformals 

(celebracions, trobades, etc.)  

Cultura i lleure:  

- recitació de textos dramàtics o 

poètics breus  

- valoració de llibres, pel·lícules, 

obres teatrals  

- missatges de veu amb registres 

diversos - anuncis en serveis i locals 

públics  

- instruccions 

- reglaments, normes d'ús i 

advertiments Exposició: 

- narració precisa d'esdeveniments  

- informes i relacions (de fets, de 

reunions, etc.)  

- presentacions (de productes, 

projectes, etc.)  

- conferències, xerrades 

- discursos (amb contingut previsible) 

Cultura i lleure: 

- extractes de pel·lícules  

- cançons  

- esquetxos humorístics  

- peces de teatre i lectures 

dramatitzades de textos 

contemporanis  

Representacions o emissions 

audiovisuals:  

- entrevistes  

- reportatges i noticiaris  
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- presentació breu de persones, 

actes, projectes  

- documentals - anuncis publicitaris 

(sense implícits culturals o llenguatge 

poètic)  

- cròniques esportives  

- concursos  

- sèries de televisió  

- debats  

- comentaris i anàlisis sobre temes 

d'actualitat  

 

GÈNERES TEXTUALS 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I CO-     ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE 

PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS      TEXTOS ESCRITS 

Informació personal:  

- formularis administratius  

- qüestionaris  

- perfil en xarxes socials  

- currículums vitae  

- cartes de motivació  

Escrits públics: 

- anuncis i ofertes (de feina, 

d'habitatge, etc)  

nformació personal:  

- formularis administratius o 

comercials  

- currículums  

- cartes de motivació i de 

recomanació 

Escrits públics:  

- senyalètica: plaques 

informatives/commemoratives  

- publicitat, ofertes i promocions 
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- cartells i pòsters amb instruccions o 

informació pràctica  

- apunts en xarxes socials 

 - missatges en fòrums i xarxes 

socials Lleure: 

- formularis  

- programes d'activitats  

Instruccions: 

- receptes de cuina  

- normes d'ús o instruccions  

- normes de seguretat  

- advertiments  

Textos informatius: 

 - cartes i correus electrònics 

administratius o comercials /formals 

 - relacions de fets  

- resums i síntesis de reunions  

- presentacions  

- circulars informatives  

Textos argumentatius: 

- articles d'opinió i cartes al director 

sobre temes generals o coneguts 

 - informes senzills (presentació de 

(sense implícits culturals)  

- anuncis breus  

- avisos oficials  

- cartells, pòsters de tot tipus  

- documents oficials (normatives) 

 - apunts en xarxes socials, blogs, 

etc. Lleure: 

- menús detallats  

- llocs web amb informació turística  

- guies turístiques  

- programes de festes i 

d'esdeveniments culturals, fires, etc.  

- cartelleres d'espectacles  

- acudits  

Instruccions 

- receptes de cuina  

- manuals d'ús  

- instruccions, reglaments i normes  

- multes i sancions  

- contractes, condicions d'ús o 

pressuposts senzills  

- alertes i advertiments  
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fets, argumentació de propostes, 

avantatges i inconvenients)  

- assajos breus i treballs acadèmics 

del propi àmbit d'interès o 

especialització Àmbit cultural: 

- ressenyes de llibres, pel·lícules o 

obres de teatre  

Àmbit privat: 

- cartes, correus electrònics i 

missatges de caràcter personal 

(formals i informals)  

- textos formals i informals relatius a 

la interacció social (felicitació, 

invitació, condol, etc.)  

- missatges de text  

- notes i diaris personals  

Textos informatius:  

- cartes i correus electrònics 

administratius/formals  

- informes (d'enquestes, d'experts) 

- notificacions  

- estudis i treballs de recerca 

- actes de reunions  

- entrades de diccionaris monolingües 

- programes de cursos poc 

especialitzats  

- etiquetes de productes detallades  

- llibres de text i manuals de la pròpia 

especialitat  

Premsa: 

- rúbriques (capçaleres, titulars, 

seccions, sumaris, peus de foto), fins 

i tot amb elisions  

- horòscops  

- notícies  

- articles de fons 

 - reportatges  

- entrevistes  

Textos argumentatius: 
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- editorials i anàlisis  

- assajos breus  

- articles d'opinió i cartes al director 

Àmbit cultural: 

- contes i novel·les contemporanis  

- ressenyes, crítiques i resums de 

llibres, pel·lícules, obres de teatre  

- biografies  

- còmics 

 - poemes breus i d'estructura 

senzilla. 

 - caricatures 

 - narracions històriques  

Àmbit privat: 

 - notes i invitacions.  

- missatges de text  

- cartes i correus electrònics 

personals  

- apunts en xarxes socials  

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS  

Coneixement, selecció i ús de lèxic escrit comú, i més especialitzat dins de les 

àrees d’interès pròpies, en els àmbits personal, públic, acadèmic i ocupacional. El 

vocabulari i els aspectes lexicosemàntics hauran de permetre comprendre i produir 
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enunciats sobre aspectes (bàsics i derivats, concrets i abstractes) de les àrees 

temàtiques següents, atenent a les competències funcional i discursiva que 

s'especifiquen per al nivell i a la distinció entre el lèxic productiu i el receptiu.  

 

Camps semàntics 

identificació personal: 

- documentació identificativa i 

certificats oficials  

- encapçalament i tractament de 

cartes formals 

- títols acadèmics i nobiliaris 

 - estat civil  

- gentilicis  

- confessions religioses  

- telecomunicacions (telèfon, fax, 

correu electrònic, internet)  

- edat i fases de la vida 

 - origen  

- professió  

- relacions familiars  

- idiosincràsia i descripció física  

Activitats de la vida diària:Feina i 

activitat professional: 

 

- tipus d'esport i activitats físiques 

Activitats culturals: 

- llocs i instal·lacions  

- objectes i equipament bàsic  

- professions relacionades 

- accions relacionades  

Vacances i viatges: 

- tipologia  

- llocs d'interés  

- professions relacionades  

- allotjament i instal·lacions  

- serveis  

Compres: 

- tipus de botigues  

- productes genèrics 

- activitats relacionades  

- mitjans i modalitats de pagament, 

descomptes, etc.  
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- professions i activitats professionals  

- caracterització del treball i de la 

professió 

 - llocs de feina i sectors productius  

- remuneració i drets laborals  

- funcions de l'ordinador  

- condicions laborals, acomiadaments 

i indemnitzacions  

Lleure: 

Aficions: 

- activitats de lleure 

- jocs de taula  

- música 

Esport: 

- llocs i instal·lacions  

- material esportiu  

- participants   

- activitats relacionades  

- llocs on se celebren  

Alimentació: 

- aliments  

- ingredients  

- defectes i reclamacions  

Roba: 

- peces de vestir: tipus 

- peces de vestir: descripció  

- materials 

 - accessoris  

Mitjans de comunicació:  

- mitjans de transmissió (p. ex. TV, 

ràdio, canal)  

- tipus de programes  

- professions relacionades  

- premsa i literatura: gèneres  

Actes socials: 

- expressions comunes  

- activitats motrius, manuals i 

corporals  

- higiene i atenció corporal  

- cura de la roba 

- salut  

- malalties i simptomatologia  

- accidents i lesions  

- drogodependències i rehabilitació  
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- dieta: tipus, relació amb la salut  

- receptes  

- plats  

- coberts i parament de cuina  

- establiments de restauració  

- trastorns alimentaris  

- caracterització dels aliments  

- sensacions i desitjos  

 

Habitatge:  

- tasques de la llar  

- tipus d'habitatge  

- accés a l’habitatge: propietat, 

lloguer  

- parts de la casa  

- estat, manteniment i restauració de 

l'habitatge  

- mobles i complements de la casa  

- electrodomèstics i utensilis més 

comuns - instal·lacions i 

subministraments  

- caracterització d’objectes de la llar 

Entorn: 

- assistència sanitària  

- personal sanitari 

 - proves mèdiques  

- assegurançes mèdiques  

- medicaments 

 - percepció dels sentits i moviments 

corporals  

- minusvalideses  

 

 

Formació 

- personal d'institucions educatives  

- sistema educatiu: etapes  

- centres educatius 

- assignatures  

- activitats acadèmiques  

- avaluacions, qualificacions i 

certificacions  

- titulacions  

Ciència i tecnologia 

- TIC  

- avanços tecnològics  
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- denominacions de llocs  

- paisatges: caracterització  

- zones i equipaments urbans  

Orientació i desplaçament:  

- punts cardinals i adjectius 

corresponents - desplaçament  

- accions relacionades amb els 

mitjans de transport públics 

- equipatges  

- professions  

Serveis: 

- correus  

- telefònia  

- administració i els seus agents  

- banca  

Mitjans de locomoció 

- tipus de vehicles Medi ambient:  

- conceptes generals 

- catàstrofes mediambientals  

- fenòmens atmosfèrics - tractament 

de residus domèstics  

 

Relacions personals i socials 

- persones  

- activitats  

- qualificació  

política i societat 

- formes de govern  

- càrrecs polítics  

- esdeveniments històrics  

- classes socials  

- ajudes socials  

Institucions públiques 

- tipus d'institucions  

- sol·licituds i concessions 

 - infraccions i penalitzacions  

Llengua i comunicació  

- aprenentatge d’idiomes  

- llengües  

- metallenguatge  

- comunicació en entorns digital 

 

 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

140 

 

Cos, salut i higiene:  

- parts del cos i òrgans principals  

- activitats físiques  

- estats corporals determinats  

- estats d'ànim 

abreviatures i acrònims.  

- onomatopeies i derivades  

- expressions comparatives.  

- préstecs i xenismes  

- cognats i paraules transparents  

 

 

Aspectes morfològics i lexicosemàntics 

Significació: 

-famílies lèxiques (polisèmia, antonímia, sinonímia, homonímia, hiperonímia i 

hiponímia)  

- diferenciació del registre del sinònims parcials  

- associacions lèxiques  

- expressions idiomàtiques: proverbis i modismes  

Formació del lèxic: 

- transformació lexicosemàntica mitjançant partícules  

- derivació per sufixació/prefixació.  

- composició  

- abreviatures i acrònims.  
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- onomatopeies i derivades  

- expressions comparatives.  

- préstecs i xenismes 

 - cognats i paraules transparents  

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 

Gestió dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin dur a 

terme activitats de mediació amb certa flexibilitat (autoconsciència cultural, 

consciència sociolingüística, coneixements culturals generals i específics, 

observació, escolta, avaluació, posada en relació, adaptació i respecte).  

Coneixements  

La llengua com a sistema semiològic: 

existència de varietats en totes les llengües.  

Llengua i societat:  

legitimitat i estatus de les varietats segons el context.  

Comunicació verbal i no verbal:  

necessitat d'adaptar el propi repertori al context social i cultural.  

Evolució de les llengües: 

existència de préstecs lingüístics (situacions).  

Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: 

varietat de les situacions de multilingüisme i plurilingüisme: estatus de les 

llengües/varietats, diferència entre fronteres lingüístiques i polítiques.  

Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal: 

regles conversacionals (relatives a l'estatus dels interlocutors, als torns de paraula, 

a la formalitat, als tractaments...).  

Cultura: 

La cultura com a conjunt de pràctiques, representacions i valors compartits. 

Consciència que la cultura determina la visió del món dels seus membres.  

Diversitat cultural i social:  
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consciència de les característiques del propi entorn cultural.  

Relacions interculturals: 

complexitat dels comportaments en contextos de diversitat cultural. 

Evolució de les cultures: 

homogeneïtzació cultural per mor de la globalització.  

Diversitat de les cultures: 

semblances i diferències entre les pròpies cultures i subcultures i les d'altri.  

Cultura, llengua i identitat: 

existència d'identitats bi/pluriculturals i bi/plurilingües.  

Actituds 

Atenció envers: 

 els aspectes formals del llenguatge / la cultura.  

Sensibilitat envers: 

les varietats (locals, socials, generacionals...) d'una llengua / cultura.  

Interès envers: 

 el funcionament de les llengües/cultures, tant pròpies com alienes.  

Acceptació de: 

la complexitat i l'abast de les diferències lingüístiques i culturals.  

Obertura envers: 

Les llengües/cultures poc valorades.  

Les coses amb què s'està poc familiaritzat.  

Respecte envers: 

els contactes entre llengües/cultures (préstecs, influències, etc.).  

Disposició a: 

involucrar-se en una comunicació plural, seguint les convencions i ritus adequats.  

Desig de: 

parlar de les pròpies idees sobre certs fenòmens lingüístics.  

Reflexió crítica sobre: 
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el funcionament de les llengües i els seus components (sons, paraules, textos...). 

Voluntat de: 

qüestionar-se, almenys provisionalment, la pròpia perspectiva cultural i els efectes 

que pot tenir sobre la percepció dels fenòmens.  

Confiança davant: 

la complexitat/diversitat dels contextos i els interlocutors.  

Assumpció de: 

la pròpia identitat lingüística i cultural complexa.  

 

Habilitats 

Observació i anàlisi: 

Analitzar esquemes interpretatius.  

Identificació: 

Identificar referències culturals.  

Identificar variacions comunicatives motivades per diferències culturals.  

Identificar comportaments concrets vinculats a diferències culturals.  

Identificar prejudicis culturals.  

 

Comparació: 

Relacionar documents/fets de la pròpia cultura amb els de les altres.  

Parlar de les llengües i de les cultures: 

Construir explicacions adaptades a l'interlocutor sobre fets de la pròpia cultura o 

llengua.  

Aprofitament del coneixement lingüístic: 

Fer transferències interlingüístiques gramaticals (basades en regularitats 

gramaticals). Fer transferències interlingüísitiques pragmàtiques (entre 

convencions comunicatives d'una i altra llengua/varietat).  
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Interacció: 

Tenir en compte el repertori dels interlocutors.  

ATENCIÓ: Aquests apartats encara no han sigut publicats amb data 

12//10/2020. 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS (Vegeu competències i 

continguts específics per idiomes) 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS (Vegeu competències i 

continguts específics per idiomes)  

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS (Vegeu 

competències i continguts específics per idiomes) 

 

10. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Criteris generals 

-Coneix amb la profunditat deguda, i aplica eficaçment a la comprensió del text 

fent les inferències adequades, els aspectes socioculturals i sociolingüístics 

generals i més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de 

pràctica en què es parla l’idioma i els trets específics de la comunicació oral en 

aquestes, apreciant-hi les diferències de registres, estils i accents estàndard.  

-Coneix, i selecciona eficaçment, les estratègies més adequades en cada cas per 

a la comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts principals, els 

detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, dels 

parlants clarament senyalitzades.  

-Distingeix la funció o les funcions comunicatives, tant secundàries com principals, 

del text, i aprecia les diferències d’intenció i de significat de diferents exponents 

d’aquestes segons el context i el gènere i tipus textuals.  

-Comprèn els diversos significats associats a l’ús de diferents patrons discursius 

típics de diferents gèneres i tipus textuals orals pel que fa a la presentació i 

l’organització de la informació.  
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-Comprèn els significats i les funcions associats generalment a diverses 

estructures sintàctiques pròpies de la llengua oral en contextos d’ús comuns, i més 

específics dins del seu camp d’interès o d’especialització.  

-Reconeix lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els interessos i les 

necessitats propis en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional, així com 

expressions i modismes d’ús comú, i connotacions i matisos accessibles en la 

llengua oral de caràcter literari.  

-Discrimina patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú i més 

específics segons les diverses intencions comunicatives.  

 

Criteris específics 

Comprensió global    Comprensió selectiva    Comprensió detallada 

Reconeix les parts del text 

la situació 

comunicativa  

a rellevància de les 

parts per al 

propòsit 

comunicatiu   

els canvis de tema, 

direcció, o d'èmfasi els 

canvis d'ànim o 

d'humor l'expressió de 

sentiments el 

llenguatge emocional i 

l'objectiu una 

reformulació de les 

mateixes idees  

Distingueix diferents 

funcions/propòsits 

dins un mateix 

text el paper dels 

diferents 

interlocutors i la 

relació entre ells 

l'objectivitat o 

subjectivitat del 

entre els diferents 

episodis d'una 

seqüència 

explícitament 

marcats  

entre el missatge 

principal i els detalls 

de suport, arguments i 

exemples entre els 

fets i les opinions   
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text 

Comprèn es actituds que 

s'expressin 

explícitament   

les idees principals 

els detalls de la 

informació rellevant  

la informació més 

important i les 

proposicions més 

significatives els punts 

de vista, opinions i 

línies argumentatives 

complexes 

expressades de 

manera explícita  

Processa  

juntament 

amb el text  

                        gràfics diversos   

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS  

Criteris generals 

 

-Coneix amb la profunditat deguda, i aplica eficaçment a la comprensió del text 

fent les inferències adequades, els aspectes socioculturals i sociolingüístics 

generals i més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de 

pràctica en què s’usa l’idioma i els trets específics de la comunicació escrita en 

aquestes, apreciant-hi les diferències de registres i estils estàndard.  

-Llegeix amb un grau alt d’independència, adaptant l’estil i la velocitat de lectura 

als diferents textos i finalitats i aplicant eficaçment altres estratègies adequades 

per a la comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts principals, 

els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, 

dels autors clarament senyalitzades.  
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-Distingeix la funció o les funcions comunicatives, tant secundàries com principals, 

del text, i aprecia les diferències d’intenció comunicativa i de significat de diferents 

exponents d’aquestes segons el context i el gènere i tipus textuals.  

-Comprèn els diversos significats associats a l’ús de diferents patrons discursius 

típics de diferents gèneres i tipus textuals pel que fa a la presentació i 

l’organització de la informació.  

-Comprèn els significats i les funcions associats generalment a diverses 

estructures sintàctiques pròpies de la llengua escrita en contextos d’ús comuns, i 

més específics dins del seu camp d’interès o d’especialització.  

-Disposa d’un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat 

amb expressions poc freqüents, que inclou tant un lèxic general, i més específic 

segons els seus interessos i necessitats personals, acadèmiques o professionals, 

com expressions i modismes d’ús comú, i connotacions i matisos accessibles en el 

llenguatge literari; i identifica pel context paraules desconegudes en temes 

relacionats amb els seus interessos o camp d’especialització.  

-Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques, 

ortogràfiques i de puntuació, generals i menys habituals, així com abreviatures i 

símbols d’ús comú i més específic.  

 

 

 

 

Criteris específics 

Comprensió global    Comprensió selectiva   Comprensió detallada 

Reconeix les parts del text l 

el gènere textual, 

si correspon al 

nivell  

a rellevància de les 

parts per al 

propòsit comunica- 

tiu   

els canvis de, direcció, 

d’estil o d'èmfasi 

una reformulació de 

les mateixes idees  

Distingueix diferents 

funcions/propòsits 

entre els diferents 

episodis d'una 

entre el missatge 

principal i els detalls 
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dins un mateix 

text  

seqüència 

explícitament 

marcats  

de suport, arguments i 

exemples  

Comprèn les actituds que 

s'expressin 

explícitament  

els estats d'ànim 

de l'autor i el to, 

expressats 

explícitament en 

el text  

les idees principals 

els detalls de la 

informació rellevant  

la informació més 

important i les 

proposicions més 

significatives  

els punts de vista, 

opinions i línies 

argumentatives 

complexes 

expressades de 

manera explícita  

Processa  

juntament 

amb el text  

la disposició del 

text (columnes, 

requadres, 

destacats, etc.)  

                       gràfics diversos   

classificacions i contrasts diagrames de flux  

 

 

 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS  

Criteris generals  

-Aplica adequadament a la producció de textos orals monològics i dialògics els 

aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultures 

meta relatius a costums, usos, actituds, valors i creences que ha integrat en la 

seva competència intercultural, i sap superar les diferències respecte a les 

llengües i cultures pròpies i els estereotips, demostrant confiança en l’ús de 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

149 

 

diferents registres o altres mecanismes d’adaptació contextual, expressant-se 

apropiadament en situacions diverses i evitant errors importants de formulació.  

-Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb una certa 

naturalitat, estratègies adequades per produir textos orals monològics i dialògics 

de diversos tipus i d’una certa longitud, planificant el discurs segons el propòsit, la 

situació, els interlocutors i el canal de comunicació, i fent un seguiment i una 

reparació d’aquest mitjançant procediments variats (p. e. paràfrasis, circumloquis, 

gestió de pauses, variació en la formulació) de manera que la comunicació es faci 

sense esforç per part seva o dels interlocutors. -Aconsegueix assolir les finalitats 

funcionals que pretén, utilitzant, entre un repertori variat, els exponents més 

adequats al context específic.  

-Articula el seu discurs de manera clara i coherent seguint els patrons comuns 

d’organització segons el gènere i el tipus textual, desenvolupant descripcions i 

narracions clares i detallades, argumentant eficaçment i matisant els seus punts 

de vista, indicant el que considera important (p. e. mitjançant estructures 

emfàtiques), i ampliant amb alguns exemples, comentaris i detalls adequats i 

rellevants.  

-Demostra un bon control d’estructures sintàctiques comunes i algunes de més 

complexes, amb alguna imprecisió esporàdica o un error no sistemàtic que pot 

corregir retrospectivament, seleccionant-les amb flexibilitat i adequadament 

segons la intenció comunicativa en el context específic.  

-Disposa d’un vocabulari ampli sobre assumptes relatius a la seva especialitat i 

interessos i sobre temes més generals i varia la formulació per evitar repeticions 

freqüents, recorrent amb flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió 

més precisa.  

-Ha adquirit una pronunciació i entonació clares i naturals.  

-S’expressa amb claredat, amb suficient espontaneïtat i un ritme bastant uniforme, 

i sense manifestar ostensiblement que hagi de limitar el que vol dir, i disposa de 

suficients recursos lingüístics per fer descripcions clares, expressar punts de vista i 

desenvolupar arguments, utilitzant per a això algunes estructures complexes, 

sense que se li noti gaire que està cercant les paraules que necessita.  
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-Inicia, manté i acaba el discurs adequadament, fent un ús eficaç dels torns de 

paraula, encara que potser no sempre ho faci amb elegància, i gestiona la 

interacció amb flexibilitat i eficàcia i de manera col·laborativa, confirmant la seva 

comprensió, demanant l’opinió de l’interlocutor, convidant altres a participar, i 

contribuint al manteniment de la comunicació.   

 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS   

Producció i fluïdesa:  

- Extensió  

- Intel·ligibilitat i prosòdia  

- Pauses i vacil·lacions  

- Cohesió i coherència  

- Estratègies de reparació  

Presenta informació clara sobre una 

sèrie de temes familiars, incloent-n’hi 

d’abstractes, en contribucions 

extenses en què les relacions 

semàntiques són prou evidents, 

sense mostrar que ha de limitar el 

que vol dir.  

Fa un ús correcte d’un nombre 

important de recursos cohesius per 

connectar els arguments, encara que 

a vegades el flux del discurs pot ser 

desigual.  

El ritme no resulta irritant a 

l'interlocutor, encara que la 

monitorització, autocorrecció i 

reparació conscients del discurs en 

poden afectar la fluïdesa 

lleugerament.  

L’entonació és apropiada i la 

pronúncia clara, i els trets de la L1 

presents no afecten negativament la 
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intel·ligibilitat.  

Recorre al seu repertori per fer 

generalitzacions i predir la pronúncia 

de paraules poc familiars.  

Utilitza de forma intel·ligible les 

característiques prosòdiques 

(accentuació prosòdica de la frase i la 

paraula, entonació i ritme) per donar 

suport al que vol comunicar tot i que 

encara hi ha influències de la L1.  

Interacció:  

- Desenvolupament i manteniment  

- Adequació  

- Estratègies pragmàtiques  

Interactua activament en converses, 

expressant clarament els seus punts 

de vista, idees o sentiments de 

manera natural, prenent i donant la 

paraula encara que no sempre amb 

elegància.  

Arriba a acords i participa en la presa 

de decisions, avaluant avantatges i 

inconvenients.  

Durant un debat, sosté les seves 

opinions proporcionant explicacions, 

arguments i comentaris rellevants. 

Recopila informació per a comunicar-

la de manera fiable cara a cara, per 

telèfon o en línia, donant o demanant 

explicacions o aclariments o fent 

preguntes de seguiment, sempre que 

l’interlocutor parli amb claredat i, si 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

152 

 

escau, pugui fer preguntes per 

assegurar-se que l'ha entès.  

Recorre a una sèrie d’expressions 

fetes i recursos discursius per 

guanyar temps i formular el que vol 

dir.  

Les pauses i vacil·lacions causades 

per llacunes lèxiques i estructurals 

són poc importants 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS  

Ventall i amplitud  

- d’estructures lingüístiques  

- del lèxic  

- de les funcions comunicatives i 

discursives  

- dels temes tractats  

Explota un bon ventall de lèxic, 

associacions lèxiques i funcions 

comunicatives i discursives per a 

expressar idees i opinions sobre 

temes abstractes.  

Recorre a un lèxic suficient per a 

poder variar la formulació del discurs i 

evitar repeticions.  

Aplica aspectes de les funcions 

lingüístiques per avaluar una cosa o 

situació i per expressar sentiments, 

emocions i arguments en suport del 

tema principal.  

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA  

 Es comunica de manera acurada en 
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Estructures sintàctiques i morfologia  

la majoria dels contextos i quan tracta 

temes variats en situacions familiars 

o assajades, tot i que pot haver-hi 

algunes errades fossilitzades i calcs 

d’altres llengües.  

Hi pot haver errades quan parla de 

temes abstractes o poc familiars, 

però no interfereixen en la 

comprensió del discurs.  

Pot autocorregir-se alguns errors que 

monitoritza.  

Precisió del lèxic  La precisió lèxica és generalment 

alta, encara que hi pot haver alguna 

selecció errònia d’un ítem que no 

impedeixi la comunicació del 

missatge.  

Pronúncia  Durant contribucions llargues articula 

amb claredat una proporció molt alta 

dels sons de la llengua meta, amb 

alguna relliscada però poques 

errades sistemàtiques.   
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ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS  

Criteris generals 

-Aplica adequadament a la producció de textos escrits els aspectes socioculturals i 

sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultures meta relatius a costums, 

usos, actituds, valors i creences que ha integrat en la seva competència 

intercultural i sap superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i 

els estereotips, adaptant el registre i l’estil, o aplicant altres mecanismes 

d’adaptació contextual per expressar-se apropiadament segons la situació i el 

propòsit comunicatius i evitar errors importants de formulació. -Aplica amb 

flexibilitat les estratègies més adequades per elaborar textos escrits d’una certa 

longitud, detallats i ben estructurats, p. e. desenvolupant els punts principals i 

ampliant-los amb la informació necessària a partir d’un esquema previ, o integrant 

de manera apropiada informació rellevant procedent de diverses fonts.  

-Duu a terme les funcions comunicatives que persegueix utilitzant els exponents 

més adequats al context específic entre un repertori variat.  

-Articula el text de manera clara i coherent utilitzant adequadament, sense errors 

que condueixin a malentesos, els patrons comuns d’organització segons el gènere 

i el tipus textual, i els recursos de cohesió d’ús comú i més específic per 

desenvolupar descripcions i narracions clares i detallades, argumentar eficaçment 

i matisar els seus punts de vista, indicar el que considera important (p. e. 

mitjançant estructures emfàtiques) i ampliar-ho amb alguns exemples, comentaris i 

detalls adequats i rellevants.  

-Demostra un bon control d’estructures sintàctiques comunes i algunes de més 

complexes, amb alguna relliscada esporàdica o un error no sistemàtic que no 

afecta la comunicació, seleccionant-les amb flexibilitat i adequadament segons la 

intenció comunicativa en el context específic.  

-Disposa d’un ampli lèxic escrit d’ús comú i sobre assumptes relatius al seu camp 

d’especialització i interessos, varia la formulació per evitar repeticions freqüents i 

recorre amb flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió més precisa.  

-Utilitza amb una correcció raonable, tot i que encara pugui manifestar influència 

de la/les seva/es llengua/ües primera/es o d’altres, els patrons ortotipogràfics d’ús 

comú i més específic (p. e. parèntesis, guions, abreviatures, asteriscos, cursiva), i 
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aplica amb flexibilitat les convencions formals més habituals de redacció de textos 

tant en suport paper com digital.  

 

Criteris específics  

ASPECTES PRAGMÀTICS  

Organització  Presenta informació clara i detallada 

sobre un ventall ampli de temes amb 

què està familiaritzat, incloent-hi 

elements abstractes, fent servir una 

bona quantitat de llenguatge prou 

complex on les relacions 

semàntiques són prou evidents.  

Discurs: cohesió i coherència  Enllaça les idees i els arguments, 

dins i entre paràgrafs, amb una 

varietat de recursos discursius 

efectius, encara que a vegades no 

gaire elegants. No hi ha passatges 

amb mancances de cohesió 

importants, encara que calgui tornar a 

llegir alguna frase o fragment breu.. 

L’ús dels temps verbals i mecanismes 

de coreferència (pronoms personals i 

relatius, possessius, etc.) 

contribueixen positivament a la 

cohesió del text. L’ús de sinònims i 

antònims contribueix a la cohesió 

textual i evita repeticions.  

Adequació: Distingeix entre els registres formal i 
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- Resposta a la tasca  

- Extensió  

- Registre  

- Característiques textuals 

 - Consciència del lector  

- Veu autorial  

informal.  

En la correspondència, les 

salutacions i els comiats són 

apropiats.  

Distingeix i aplica els patrons 

discursius i els trets prototípics dels 

gèneres textuals, encara que de 

manera menys eficient a l'hora 

d'afrontar temes complexos. 

Desenvolupa seqüències 

argumentatives, amb expressió 

d'arguments, opinions, punts de vista 

o valoració d'opcions, en assajos o 

informes.  

Desenvolupa seqüències 

descriptives, narratives o expositives 

amb detalls i exemples de suport.  

La correspondència formal suscita 

l’efecte desitjat en el lector.  

Mostra consciència que escriu per ser 

llegit.  

En tasques que suposen l'expressió 

d'opinions personals, es percep una 

veu autorial i certa confiança en la 

capacitat d'engrescar i convèncer el 

lector.  

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS  
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Ventall i amplitud  

- d’estructures lingüístiques  

- del lèxic  

- de les funcions comunicatives i 
discursives  

- dels temes tractats  

Fa servir un bon ventall de vocabulari 

i associacions lèxiques.  

Compta amb un bon ventall de 

recursos discursius encara que li 

calguin circumloquis per resoldre 

buits de coneixement de lèxic.  

Fa servir la paràfrasi per evitar la 

repetició. 

 Aplica els exponents de les funcions 

comunicatives del nivell.  

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA  

 

 

 

 

Estructures sintàctiques i morfologia  

El text és prou acurat quan tracta la 

majoria de temes i contextos. 

Tractant temes abstractes o poc 

familiars pot haver-hi més errades, 

sense que dificultin la comprensió.  

La morfologia és generalment 

correcta i només presenta errors en 

paradigmes irregulars o ítems poc 

usuals.  

Fa un bon ús dels afixos, quan escau.   

Precisió del lèxic   Amb poques excepcions, el lèxic 

emprat contribueix positivament al 

desenvolupament de la tasca. 

 És rellevant a la tasca, el tema i el 

registre i, amb algunes excepcions, 
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és precís.  

Ocasionalment pot presentar 

confusions i falsos amics, sobretot en 

associacions lèxiques, sinòfons, 

heterògrafs o usos idiomàtics.  

Ortotipografia Els textos mostren molt poques 

errades de puntuació i afecten el 

format només quan és poc familiar. 

Les errades d'ortografia són poc 

abundants i afecten sobretot formes 

irregulars.  

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ  

Criteris generals 

-Coneix amb la profunditat deguda, i aplica adequadament a l’activitat de mediació 

en cada cas, els aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més 

específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què es 

parla l’idioma, així com les seves implicacions més rellevants, i sap superar les 

diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, demostrant 

confiança en l’ús de diferents registres i estils, o altres mecanismes d’adaptació 

contextual, expressant-se apropiadament en situacions diverses i evitant errors 

importants de formulació.  

 

 

-Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb una certa 

naturalitat, estratègies adequades per adaptar els textos que ha de processar al 

propòsit, la situació, els participants i el canal de comunicació, mitjançant 

procediments variats (p. e. paràfrasi, circumloquis, amplificació o condensació de 

la informació).  
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-Sap obtenir la informació detallada que necessita per poder transmetre el 

missatge amb claredat i eficàcia.  

-Organitza adequadament la informació que pretén o ha de transmetre, i la detalla 

de manera satisfactòria segons que sigui necessari.  

-Transmet amb suficiència tant la informació com, si s’escau, el to i les intencions 

dels parlants o autors.  

-Pot facilitar la interacció entre les parts monitorant-ne el discurs amb 

intervencions adequades, repetint o reformulant el que s’ha dit, demanant 

opinions, fent preguntes per abundar en alguns aspectes que considera importants 

i resumint la informació i els arguments quan és necessari per aclarir el fil de la 

discussió.  

-Compara i contrasta informació i idees de les fonts o les parts i en resumeix 

apropiadament els aspectes més rellevants.  

-És capaç de suggerir una sortida de compromís, una vegada analitzats els 

avantatges i desavantatges d’altres opcions.  

 

Criteris específics  

MEDIACIÓ DEL TEXT  

Transmissió d'informació específic Transmet informació específica 

detallada de correspondència formal 

o informal, de reunions o de 

fragments rellevants d’informes, 

notícies, etc.  

Explicació de dades (a partir de 

diagrames, gràfics, imatges...) 

Interpreta i descriu de manera fiable 

dades detallades a partir d'informació 

complexa organitzada visualment 

(diagrames, gràfics, imatges, etc.)  

Processament del text (resum, Resumeix i si cal comenta la 
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integració de diverses fonts, 

aclariments per a una audiència 

determinada): 

informació principal i els arguments 

de textos complexos.  

Compara i sintetitza informació i 

punts de vista de diverses fonts. 

Reconeix la intenció i els destinataris 

presuposats del text.  

Presa de notes:  Pren notes prou acurades de 

reunions, seminaris o xerrades sobre 

temes generals o del seu camp 

interès, encara que la concentració 

en el llenguatge faci que perdi alguna 

informació.  

MEDIACIÓ DE CONCEPTES  

Relacional: 

- Facilitació de la interacció 

col·laborativa.  

- Gestió de la interacció 

Fa preguntes per estimular la 

discussió de com s’ha d’organitzar el 

treball col·laboratiu.  

Pot definir els objectius del grup i 

comparació de les opcions per 

assolir-los.  

Orienta l’enfocament de la discussió 

aportant suggeriments sobre com 

s’ha de procedir.  

Explica els diferents papers dels 

participants en el procés col·laboratiu, 

donant instruccions clares per al 

treball en grup. Cognitiva:  
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- Col·laboració en la construcció del 

significat 

- Encoratjament de la conversa 

conceptual.  

-Desenvolupa les idees del altres i 

proposa  

Cognitiva:  

- Col·laboració en la construcció del 

significat  

- Encoratjament de la conversa 

conceptual.  

-Desenvolupa les idees del altres i 

proposa solucions o compromisos. 

Presenta arguments a favor i en 

contra de les opcions.  

-Encoratja els participants a ampliar 

les seves contribucions i justificar o 

aclarir les seves opinions.  

-Extrapola les idees dels altres i les 

intercala en arguments coherents.  

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ  

Facilitació de l'espai intercultural -Expressa comprensió i respecte per 

les idees d'altri i els encoratja a trobar 

una cultura de comunicació 

compartida.  

-Adapta els procediments perquè 

puguin ser compartits per persones 

de diferents cultures.  

-Comenta les similituds i diferències 

entre les opinions i perspectives de 
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persones de diferents orientacions 

culturals.  

 

 

11. LA METODOLOGIA 

Es pretén que l'aprenent, com a (futura) persona usuària de l'idioma, arribi a ser 

capaç, dins els context de cada nivell, de posar en joc les competències per dur a 

terme activitats lingüístiques de comprensió, produccióicoproducció,i mediació, tot 

activant les estratègies més adequades per fer-ho. 

En conseqüència, la metodologia que s'adopti per atènyer aquest objectiu hauria 

de ser-hi coherent i complir una sèrie de principis: 

Considerar la globalitat de les competències: les generals i, en particular, 

lacomunicativa. 

Desevolupar els quatre components de la competènciacomunicativa. 

Integrar totes les habilitats: llegir, escoltar, parlar, escriure i mediar. 

Fer èmfasi en l'eficàcia (assoliment dels objectius comunicatius) i l'adequació 

(ajustament a la situació) iposarla correcció i la precisió al servei d'aquestes. 

Fer servir materials, mitjans i activitats autèntics o, com a mínim, versemblants, 

procurant que s'adaptin a les necessitats i els interessos dealumnat. 

Promouregradualmentl'aprenentatgeautònomieldesenvolupamentdelesestratègies

d'aprenentatge. 

Així mateix, i d’acord a l’article 27.1 a) de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat 

de dones i homes, en el procès d’ensenyament-aprenentatge de llengües es 

vetllarà per l’eliminació dels prejudicis, els estereotips i els rols segons sexe, per 

l’orientació sexual o per la identitat sexual construïts segons els patrons 

socioculturals de conducta assignats a dones i homes, amb la finalitat de garantir, 

tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal 

integral. 

 

La metodología emprada en el departamento d’alemany es basa en el foment de 
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la comunicación en llengua alemanya mitjançant el desenvolupament de totes les 

activitats comunicatives (parlar, llegar i escoltar/entendre) en situacions 

quotidianes de la vida real. Es pretén fomentar l’ús de la llengua enfocat cap a 

l’acció. 

Els alumnes hauran de desenvolupar les seves pròpies estratègies individuals per 

crear el seu coneixement. El paper de profesor és el de mediador que guía als a 

l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, donant-els les eines necessàries 

perquè puguin “construir” el seu coneixement de forma inductiva. 

Les “tasques” també ocupen un paper determinant en la metodología del 

departamento. En acabar cada unitat temática es proposa a l’alumne/-a la 

resolución d’una tasca comunicativa en la qual s’apliquen tots els continguts vists 

durant la lliçó per posar a prova si han assolit o no els objectius prevists. 

La metodología en que es basa el treball de clase preveu un paper actiu de 

l’alumnat, tant pel que fa les situacions comunicatives com a l’aprenentatge de la 

gramática, el lèxic i aspectos funcionals de la llengua. Es parteix de textos escrits i 

parlats, mitjançant els quals els treballa les comprensions orial i escrita, i que 

formen la base per introduir i aprofundir aspectos gramaticals i textuals. 

 

La gramática será tractada de forma inductiva en funció de les necessitats 

comunicatives subjacents als textos i temes, i conduirà a la producción oral i / o 

escrita de textos amb la finalitat d’aplicar les estructures i el lèxic tractats. S’intenta 

aconseguir que el discurs a clase sigui el més contingent posible. 

 

A l’aula es treballa individualment com en parella o en grups de composició 

variant. Es creen situacions d’intercanvi d’informacions i d’opinions i de 

presentacions orals individuals i en grups. Les habilitats de comprensió i 

producción hi serán presents, tenint en compte el paper de l’expressió escrita 

individual (a casa) i col·lectiva (a clase), la propia correció  de la producción escrita 

així com un tractament de l’error en acord amb els principis de la interim-llengua i 

la competencia comunicativa com a objectiu fonamental. Es fomentarà que 

l’alumne/a adquireixi una autonomía cada cop més gran en les 5 destresses 
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bàsiques (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita i 

gramática) a base d’activar i entrenar diferents estratègies d’aprenentatge. Això 

implica un major poder de decisió de l’alumne/-a sobre què vol aprendre, como ho 

vol fer i com vol comprobar si ho ha aconseguit. 

 

S’utilitzen els medis audiovisuals per adquar l’ensenyament al nivel d’ús habitual 

d’aquestes tecnologies per part dels alumnes i per motivar-los, fent servir dins del 

posible textos i imatges actuals i autèntics.  

 

12. AUTONOMÍA EN L’APRENENTATGE: ESTRATÈGIES 

Algunes de les estratègies que s’ha de desenvolupar al llarg del curs són les 

següents, tenint en compte que per a cada nivell s’utilitzaran diferents 

recursos: 

- Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en un ventall més ampli de 

situacions d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal. 

- Utilitzar diccionaris (inclosos diccionaris monolingües), llibres i materials de 

consulta de manera eficaç. 

- Identificar les característiques principals de la llengua objecte d’aprenentatge 

per contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan 

escaigui. 

- Reconèixer les diferències bàsiques d’ ús entre el codi oral i escrit i entre els 

registres formal i informal. 

- Mostrar una certa habilitat per analitzar les pròpies necessitats comunicatives, 

controlar el propi procés d’aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius 

assolits. 

- Mostrar la capacitat d’ampliar i consolidar els coneixements d l’idioma 

fora de classe. 

- Fer ús d’estratègies per a la comprensió, com deduir el significat d’una paraula 

per context i ajudar-se de tot allò que ja coneixem (internacionalismes, xifres, 

etc.) i de la informació no verbal. 

- Copsar les actituds i els estats d’ànim de les `persones que parlen i reaccionar-
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hi adequadament. 

- Utilitzar estratègies comunicatives, tant lingüístiques com no 

lingüístiques 

- Adquirir coneixements referents a països de parla alemanya, per tal de millorar 

la comprensió oral i escrita i continuar a familiaritzar-se amb les normes socials 

habituals dels països esmentats. 

 

Foment de les activitats comunicatives: Eines 

 

A) Expressió Oral 

En classe es fomenta la participació de l’alumnat de forma activa i sempre amb 

la llengua objecte (a excepció de la primera meitat de bàsic 1). Es programen 

diferents activitats per motivar a l’alumnat a emprar la llengua d’estudi, com: 

 

- Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, 

adequant-se al nivell de cada curs. 

- Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, 

sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les 

convencions socials. 

 

- Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i 

d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o 

expressar sentiments. 

 

B) Expressió Escrita i Mediació 

 

Es programa per cada curs un llistat de redaccions de les quals els alumnes 

hauran de lliurar entre 6-8 obligatòriament. Es treballa i fomenta la auto-correció 

on els alumnes hauran de ser capaços de corregir les seves pròpies errades.  

 

C) Comprensió Oral 
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Es treballaran tots tipus de textos i formats, adequats als nivells i a les situacions 

comunicatives adients. 

 

D) Comprensió Escrita 

 

Es treballaran tots tipus de textos i formats, adequats als nivells. A més, per curs 

els alumnes hauran de llegir un llibre de forma obligatòria i s’incentivara la 

lectura facilitant altres tipus de textos que els alumnes hauran de treballar de 

forma autònoma si volen ser avaluats de forma continua. 

 

13. Avaluació i promoció curs 2020-2021 

Avaluació de domini (amb prova de certificació de nivel A2, B1, B2, cursos 

intermedi B2.2, curs avançat C1, C1.2 i C2) 

Segons el Reial Decret (1/2019, article 4.4, es considera superada una destressa 

o activitat de la llengua – amb el 50% de la puntuació, però per poder certificar, el 

global de la prova ha d’arribar a un 65%; és a dir, un alumne o una alumna en treu 

un 5 en cadascuna de les destresses, aprova / supera aquestes, però no certifica. 

 

Referència a la convocatoria extraordinària (RD 1/2019, art. 3.5):  

A la convocatòria de setembre l’alumnat està excempt de realitzar les parts 

superades amb un 50% o més en la convocatòria de juny, però si vol, pot 

presentar-se de nou a aquestes parts, si la suma total no li dona per arribar a un 

65 % global i obté així el certificat corresponent. Fins i tot, podría presentar-se de 

nou a aquelles en què hagi obtingut un 65 % o més. En aquest cas, preval la nota 

més alta. Però no es podría tornar a presentar al setembre si al juny ha obtingut un 

65% global i per tant té dret al certificat de nivel. 

 

Qualificació d’APTE / NO APTE en la prova de certificació 

L’alumnat que no hagi obtingut un mínim del 65 % de la puntuació total i un mínim 

del 50% de la puntuació de cadascuna de les cinc parts rebrà la qualificació de NO 
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APTE en la prova de certificació de competencia general. No obstant això, en un 

cas que tingués totes les parts superades amb un mínim del 50 % podrá 

promocionar al curs següent. 

 

Avaluació d’aprofitament (cursos A1, B2.1, avançat C1.1) 

Es promociona de curs, sempre que s’hagi obtingut un mínim del 50 % global i en 

cadascuna de les parts. Les parts de l’examen són les mateixes que als cursos de 

certificació: comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, producción i 

coproducció de textos orals i mediació. En les proves de certificació es distingueix 

entre mediació escrita i mediació oral, però es dóna una nota única, que és el 

resultat de sumar la qualificació obtinguda en cadascuna de les parts i fer la 

mitjana.  

 

El sistema d’avaluació de cada curs (a excepció dels cursos en els que s’obté un 

certificat), és continu i formatiu. Es valorara la participació a classe, així com el 

lliurament al llarg de curs de les tasques proposades per a cada activitat i dels 

exàmens. En els cursos no oficials es preveu fer dues proves amb un valor d’un 

30% i un 70% cadascuna. Les proves es realitzaran al febrer i al maig /juny. 

 

Avaluació externa: Exàmens unificats de certificat 

Per al curs de bàsic 2 tot i que al llarg del curs s’incentiva l’avaluació formativa i 

es motiva als alumnes al lliurament de tasques i al treball autònom i continu, la 

nota dependrà únicament del resultat obtingut a les proves de certificació. 

 

Tipus i nombre de proves 

Es valorarà a tots els cursos i nivells cadascuna de les activitats 

mitjançant les proves de comprensió lectora, comprensió auditiva, 

expressió escrita, mediació i expressió oral 

 

Es realitzaran una prova de diagnòstic primera semana d’octubre, i una prova de 

progres al final de novembre a tots els cursos durant el primer trimestre. En els 
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cursos d’avaluació contínua, és a dir en el nivell Bàsic A1 i Intermedi B2.1 es 

realitzaran la prova final de curs a la primera semana de juny. Al nivell bàsic A2 

es realitzarà la prova de certificació principi de juny. S'informarà als alumnes de 

com funciona aquesta avaluació continua i la de certificació (per A2) de què han 

de fer per poder ser avaluats d'aquesta forma el primer dia de curs.  

 

14. Correcció d’exàmens – Com s’ha de puntuar? 

Es posa una nota numérica de 0-10, amb un decimal. Enguany cada part de la 

prova val 20 punts. La puntuació obinguda s’ha de dividir per 2. Així, si un alumne 

o una alumna ha tret un total de 10 punts, s’ha de fer constar la puntuació de 5, si 

ha tret 13 punts, un 6,5, etc. No s’han de fer conversions de nota. Un 6,5 és un 

6,5 i aquesta és la nota mínima per poder certificar. 

 

15. Estructura i avaluació de les proves 
 
La versió definitiva i completa de les proves, així com els criteris de correcció i 

avaluació, durada i puntuació de les tasques per a cada part de l’examen són 

acordats per la comissió establerta a l’efecte. Aquesta comissió elaborarà les 

proves de certificació amb els criteris tècnics i pedagògics que marquen les pautes 

establertes al Decret i elsannexos del desenvolupament curricular de les EEOOII. 

 

No obstant això, en les instruccions dictades per la Direcció General de 

Planificació, 

Inspecció i Infraestructura Educatives. queda establert que “cada una de las parts 

s’ha de superar.  Igualment la globalitat de la prova també s’ha de superar amb un 

65% de la puntuació total”. 

 
Els alumnes oficials i lliures “es poden examinar de totes les parts orals i escrites 

de la prova a la convocatòria de maig/juny i a la de setembre. Si a un alumne li 

queda alguna d’aquestes parts suspesa, a la convocatòria de setembre únicament 

s’haurà d’examinar de la part o de les parts suspeses, tant si són de la prova 

escrita com de la prova oral”. 
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16. ACTIVITATS QUE S’AVALUEN - NIVELL BÀSIC 

 

Cada una de les proves haurà de mesurar una de les quatre destreses bàsiques 
de comprensió escrita i oral. 

 

A) Comprensió lectora 

 

a)  Comprendre textos curts i senzills sobre temes corrents si contenen 

vocabulari molt freqüent i quotidià o relacionat amb la feina. 

b)  Comprendre els principals tipus de cartes i faxos d’ús habitual (sol·licituds 

d’informació, encàrrecs o comandes, etc.) referents a temes de la vida 

quotidiana. 

c)  Trobar informació específica en llistes o repertoris i tenir capacitat per 

identificar aquesta informació de forma aïllada. 

d)  Trobar informació específica que pugui ser previsible, en documents senzills 

d’ús quotidià com prospectes, menús, anuncis, inventaris i horaris. 

e)  Comprendre els rètols i els cartells més habituals que es troben en llocs 

públics com carrers, restaurants, estacions de tren, llocs de treball, etc., com 

ara adreces, instruccions i senyals de perill. 

f) Identificar informació específica d’escrits senzills; com ara extractes de 

premsa que descriuen fets o esdeveniments. 

g)  Comprendre instruccions d’ús corrent que poden anar acompanyades 

d’imatges, com per exemple l’ús d’un telèfon públic. 

h)  Extreure una idea del significat general i deduir a partir del context el sentit 

probable de paraules desconegudes que es troben a textos i enunciats curts 

i tracten temes concrets de la vida quotidiana. 

 

Tasques de comprensió lectora 

 

Es recomana que aquesta prova consti d’un mínim de tres tasques a partir de la 

lectura d’una sèrie de textos autèntics (o de característiques similars), com ara 

extractes de premsa, anuncis d’Internet, fulls informatius, etc., procedents de 

diverses fonts i adequats a les especificacions del nivell. Aquestes tasques 
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hauran de ser de tipologia variada, com ara, exercicis d’elecció múltiple (amb 

opcions lèxiques o d’oracions i frases); preguntes obertes de resposta breu; 

exercicis de Vertader/Fals/No consta; exercicis d’aparellar títols o epígrafs amb 

fragments de text; transferència d’informació d’un text a una graella, taula o 

qüestionari; ordenació de paràgrafs; text mutilat amb banc d’opcions (cloze, open 

cloze), entre d’altres. 

 

B) Comprensió auditiva 

 

a)  Comprendre la informació suficient per respondre a necessitats concretes, a 

condició que la parla sigui clara i pausada. 

b)  Comprendre expressions i frases relacionades amb temes de la vida 

quotidiana, com ara informació personal i familiar bàsica, temes relacionats 

amb les compres, el lloc de residència, el treball, etc., sempre que es parli 

de forma clara i pausada. 

 

a) Identificar el tema d’una conversa entre parlants nadius sobre assumptes de 

la vida quotidiana, si es porta a terme lentament i s’articula amb claredat. 

 

d)  Extreure el sentit global d’una presentació o monòleg si es produeix 

a ritme pausat. e)  Copsar la idea principal de missatges o anuncis 

breus, senzills i clars. 

 

f)  Comprendre indicacions senzilles referents a l’ús dels mitjans de 

transport públic. 

 

g)  Comprendre i extreure la informació essencial de textos curts enregistrats 

sempre que tractin de temes corrents, amb informació que pugui ser 

previsible, i que s’hagin expressat d’una manera pausada i clara. 

 

h)  Identificar la idea principal de les notícies de televisió sobre esdeveniments, 
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accidents, etc., si el comentari va acompanyat d’imatges. 

 

i)  Saber quan es dóna un canvi de tema en qualsevol informació oral de tipus 

senzill o quotidià i fer-se una idea del contingut principal, com ara els 

continguts generals de les notícies televisives. 

 

j)  Deduir el sentit probable de paraules desconegudes a 

partir del context. 

 

Tasques de comprensió auditiva 

 

Es recomana que aquesta prova consti d’un mínim de tres tasques a partir de 

l’audició d’una sèrie de textos orals autèntics (o de característiques similars) en 

suport àudio o vídeo, procedents de fonts diverses (televisió, ràdio, missatges 

telefònics, etc.) i adequats a les especificacions del nivell. S’escoltaran un mínim 

de dues vegades. Aquestes tasques hauran de ser de tipologia diversa, com ara 

exercicis d’elecció múltiple; preguntes obertes de resposta breu; exercicis de 

Vertader/Fals; transferència d’informació extreta del text a un quadre, taula o 

qüestionari; exercicis d’emplenar buits; prendre notes, entre d’altres. 

 

C) Expressió oral 

 

Producció oral 

 

a)  Utilitzar expressions i frases simples en forma de llista per fer descripcions o 

presentar d’una manera senzilla les persones, les condicions de vida, les 

condicions laborals, les rutines diàries, el que plau o desplau, els llocs o 

emplaçaments, etc. 

 

b)  Utilitzar un llenguatge senzill per descriure objectes o fer 

enunciats breus.  
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c)  Descriure l’entorn familiar i les condicions de vida personal i 

professional. 

 

d)  Narrar una història o descriure un fet utilitzant una llista senzilla de 

punts a tractar. 

e)  Fer exposicions breus i preparades amb anterioritat sobre temes relacionats 

amb la vida quotidiana, i poder justificar i explicar de forma breu i senzilla 

opinions, projectes i accions. 

 

Interacció oral 

 

Sempre que pugui demanar, de tant en tant, que li aclareixin el que s’ha dit i que 

li ajudin a expressar el que vol dir, l’alumne haurà d’estar capacitat per: 

a)  Interactuar amb una facilitat raonable en situacions ben estructurades i en 

converses curtes.  

 

b)  Intervenir en converses senzilles i habituals sense gaire esforç: formular 

preguntes i 

respondre-les, i intercanviar idees i informacions sobre temes corrents en 

situacions de la vida quotidiana que puguin ser previsibles. 

 

c)  Saber demanar i proporcionar béns i serveis d’ús quotidià. 

 

d)  Saber donar i seguir directrius i instruccions simples com, per exemple, la 

manera de dirigir-se a un indret determinat. 

 

e)  Portar a terme intercanvis de tipus social molt breus, però tenint en compte 

que freqüentment l’alumne tindrà dificultats per dirigir una conversa. 

 

f) Participar en converses de cortesia sobre temes d’interès que es donin en 
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contextos habituals. 

 

g)  Fer suggeriments i reaccionar a propostes. 

 

h)  Respondre a un nombre limitat de preguntes directes i senzilles sobre el 

contingut d’una presentació oral. 

i)  Fer-se entendre en una entrevista i comunicar idees i informació sobre temes 

familiars. 

 

Desenvolupament del discurs oral 

 

a)  Començar, mantenir i acabar una conversa senzilla cara a cara sobre temes 

familiars o d’interès personal. 

 

b)  Utilitzar els connectors més freqüents per enllaçar frases senzilles a fi 

d’explicar una narració curta o descriure algun objecte amb el suport d’una 

llista senzilla d’elements. 

c)  Fer-se entendre en intervencions breus i construir frases sobre temes 

familiars sense gaire dificultat per dur a terme intercanvis curts, malgrat que 

siguin evidents els dubtes i els falsos començaments. 

 

Tasques d’expressió oral 

 

Aquesta prova haurà de constar d’un mínim de dues tasques segons aquestes 

indicacions: 

 

Secció unidireccional: tractar algun tema a partir d’un estímul que pot ser 

gràfic, de lectura breu o de suport verbal. 

Secció interactiva (entre candidats o amb el tribunal): entrevista; resolució 

d’una tasca comuna; senzill intercanvi d’opinions o una conversa breu. 
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Criteris d’avaluació 

Les tasques d’aquesta prova, s’avaluaran d’acord amb els 

següents criteris: 

 

CRITERI EL QUE S’AVALUA 

Adequació 

 

Cohesió i 

 

Coherència 

L’assoliment de la tasca; l'adequació del registre pel que fa al 

destinatari, el propòsit i la situació; l'extensió de les 

intervencions; la rellevància del contingut, els torns de paraula i 

les estratègies de cooperació i manteniment de la comunicació. 

L'organització de la informació i de les idees; l'ús de connectors 

discursius, d'altres mecanismes d'interconnexió i dels patrons 

d’entonació. 

Fluïdesa Avalua la capacitat d’actuar en les interaccions amb naturalitat i 

amb un ritme bastant regular com per a no interrompre la 

comunicació. 

Riquesa La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. 

Correcció L’ús correcte gramatical, sintàctic, lèxic i de pronunciació. 

 

D) Expressió escrita 

 

Producció escrita 

 

a) Escriure sobre aspectes de l’entorn de l’alumne, per exemple: la gent, els 

llocs més freqüentats, la feina o els estudis, utilitzant frases enllaçades amb 

connectors senzills. 

b) Fer descripcions breus i elementals d’esdeveniments, activitats passades i 

experiències personals o imaginàries. 

c)  Escriure una sèrie de frases i d’expressions senzilles sobre la família, les 

condicions de vida, la formació acadèmica, la feina i els projectes futurs. 

 

Interacció escrita 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

175 

 

 

a)  Escriure notes i cartes personals breus que responguin a fórmules d’ús 

freqüent, per sol·licitar o transmetre informació que els interlocutors 

consideren important. 

b)  Escriure cartes personals per convidar algú, per expressar agraïment, per 

excusar-se o també actuar en altres situacions que requereixin un intercanvi 

escrit. 

c) Escriure i prendre nota de missatges que contenen informació senzilla 

d’importància immediata per als amics, companys i altres persones que 

formen part de la vida quotidiana i l’entorn de l’alumne. 

 

Tasques d’expressió escrita i mediació 

 

La prova hauria de constar d’un mínim de dues tasques que incloguin redacció 

guiada de textos simples i breus de diferent format i contingut. La longitud del 

text dependrà de la seva tipologia. No cal que ambdós textos tinguin la mateixa 

longitud. Poden aplicar-se també criteris de ponderació. 

 

Les tasques d’aquesta prova de valoració més subjectiva s’avaluaran d’acord 

amb els següents criteris: 

 

CRITERI  EL QUE S’AVALUA 

Adequació 

 

L'ajustament al format requerit; l'adequació al registre en funció 

del destinatari, propòsit i situació; la rellevància del contingut i el 

compliment de la tasca. 

Cohesió i 

Coherència 

L'organització de la informació i de les idees; l'ús de connectors 

discursius, d'altres mecanismes d'interconnexió i dels signes de 

puntuació. 

Riquesa La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. 

Correcció L’ús gramatical, sintàctic i lèxic correctes. 
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16.1 ACTIVITATS QUE S’AVALUEN – NIVELL INTERMEDI 

 

A) Comprensió lectora 

 

El candidat haurà de ser capaç de comprendre els punts principals, la idea 

general i els detalls més rellevants, així com les opinions i actituds dels autors, 

en textos escrits clars, ben estructurats i en llengua estàndard que versin sobre 

temes generals o de la seva àrea d’interès. L’alumnat haurà de ser capaç de 

comprendre informacions, descripcions, i articles breus sobre temes quotidians i 

d’interès general. Segons el tipus de lectura i en la mesura que l’estructura del 

text ho permeti (quantitat d’informació, manera d’organitzar aquesta informació, 

riquesa lingüística del text, etc.) el candidat estarà en condicions d’extreure tant 

la informació general com l’específica. 

 

Els textos que el candidat haurà de comprendre en aquest nivell inclouen: 

 

● Manuals o extractes de manuals de manuals, fulletons o fulls d’instruccions 

senzilles i clarament estructurades sobre el funcionament i ús d’aparells o 

dispositius, o procediments o disposicions a seguir per a desenvolupar una 

activitat (p.ex. matricular-se en un curs de llengua a l’estranger) 

● Textos informatius d’àrees de la vida quotidiana, tals com menús, horaris, 

anuncis públics o publicitaris, prospectes, etc., independentment del tipus de 

suport en que es presentin (electrònic o imprès). 

● Correspondència personal, comercial o professional d’exposició senzilla i 

clarament estructurada, independentment del tipus de suport en que es presentin 

(carta, fax o correu electrònic) 

● Versions originals senzilles o adaptades d’obres literàries i de ficció, en 

llengua estàndard i sobre temes coneguts, que poden contenir referències 

culturals i alguns usos idiomàtics. Notícies, articles no especialitzats i textos de 

seccions d’interès general que es troben en diaris i revistes de caràcter no 

específic. 

● Informes, programacions, memòries, plans, etc., relacionats amb l’àmbit 
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laboral, redactats en llengua estàndard, clarament estructurats i el contingut dels 

quals no sigui excessivament tècnic. 

 

 

B) Comprensió auditiva 

 

El candidat haurà de ser capaç de comprendre la idea general, els punts 

principals i els detalls més rellevants, així com les opinions i actituds dels 

parlants, en textos orals produïts en llengua estàndard, a velocitat pausada i amb 

un mínim d’interferències ambientals, sempre que aquests textos versin sobre 

temes quotidians o d’interès general en els àmbits públic, privat, professional i 

educatiu. Els accents dels parlants han de ser fàcilment comprensibles i l’ús dels 

registres no ha de comportar excessiva dificultat. 

 

Els candidats hauran de ser capaços d’extreure informació general i de vegades 

específica. En certes condicions seran capaços de captar els matisos d’aquesta 

informació, com ara quan no existeixin distorsions acústiques, la velocitat sigui 

normal, la pronunciació clara, o és donin altres condicions favorables com ara la 

redundància o la presencia de llenguatge no verbal. 

 

Els textos que el candidat haurà de comprendre en aquest nivell inclouen: 

 

● Instruccions, missatges i anuncis públics o publicitaris enregistrats, els quals 

poden comptar amb el suport d’imatges, sempre que les condicions d’audició 

siguin bones. Converses de caràcter informal sobre temes quotidians i coneguts o 

inclosos en les àrees d’interès dels candidats, independentment del canal utilitzat. 

 

● Extractes de programes de ràdio, televisió o Internet; pel·lícules i enregistraments 

en àudio o vídeo, sempre que els temes siguin familiars o d’interès general, es 

produeixin en llengua estàndard i a ritme pausat i clar, emperò natural. 

 

● Monòlegs o xerrades sobre temes no especialitzats o d’interès personal o 

professional per al candidat, sempre que es produeixin en llengua estàndard, a 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

178 

 

velocitat pausada i clarament articulats. 

 

 Enfocament Input Format 

Comprensió 
auditiva 

- Entendre la informació 

general del missatge 
que es transmet. 

- Entendre la informació 

essencial d’un text 
parlat, la seva funció 
global i el missatge que 
transmet. 

- Seguir els punts 

significatius, fins i tot 
quan inclogui algunes 
paraules 

desconegudes. 

- Seleccionar la 
informació 

específica d’un text 
parlat. 

- Entendre els detalls 

rellevants en un text 

parlat. 

- Extractes autèntics 
dels mitjans 
audiovisuals o 

similars que 
mantinguin la 
expressió natural i 

plantegin tasques 
similar a las del món 
real. 

- Les fonts poden 
incloure programes de 
notícies, successos o 
articles d’informació, 
converses, 

presentacions, 
xerrades, 

documentals, 
monòlegs 

etc. 

- Els registres, accents 
i 

temes han de ser 
variats. 

Les preguntes hauran 
de seguir una 
seqüenciació 

que adopti l’ordre 

establert per als textos 

enregistrats 

 

- Entre 2 i 4 textos 

(depenent de la 
extensió 

mateixos), amb un 
total d’entre 15 i 20 
preguntes. 

- Els tipus de tasca 
poden incloure 
exercicis de múltiple 
elecció, emplenar 
espais en blanc, 
prendre notes, 
exercicis de 
veritable/fals/no 
consta, 

etc. 

 

 

 

 

C) Expressió oral 

 

La expressió oral inclou la producció oral per poder descriure, narrar o fer 

presentacions; la interacció o capacitat d’interactuar i el desenvolupament del 

discurs oral  per tal de poder començar, mantenir i acabar una conversa. 
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El candidat haurà de ser capaç d’expressar-se oralment, tant unidireccionalment 

com en situacions d’interacció, en situacions comunicatives quotidianes en 

l’àmbit privat, públic, professional o acadèmic, tot utilitzant amb correcció 

suficient i de manera adient els recursos bàsics de cohesió i coherència del 

discurs parlat, un vocabulari suficient i adequat, les convencions 

sociolingüístiques d’intercanvi verbal i una pronunciació i un ritme que facin 

suficientment comprensible el seu missatge. Els examinands hauran de ser 

capaços de mantenir converses tant amb companys que estiguin en la seva 

mateixa situació acadèmica com amb el examinadors. 

 

Es candidats hauran de ser capaços de: 

 

● Participar en converses de caràcter informal sobre temes generals o 

quotidians en les quals es narren, de forma senzilla, emperò 

suficientment adequada, experiències, fets, anècdotes, 

esdeveniments (reals o imaginaris), es descriuen persones, objectes i 

situacions i s’expressen idees, opinions, sentiments, desitjos, 

expectatives i plans. 

● Dur a terme de forma raonablement eficaç transaccions comercials 

habituals (en comerços, bancs, hotels, etc.) i gestions o operacions 

senzilles en organismes privats o públics de diversa índole. 

● Prendre part en entrevistes de l’àmbit laboral o acadèmic i participar 

amb eficàcia suficient en reunions, debats i discussions sobre 

qüestions pràctiques, no especialitzades o de l’àrea d’interès del 

candidats. 

● Fer anuncis públics, transmetre missatges i instruccions breus 

suficientment acurades sobre assumptes familiars i quotidians. 

● Fer una exposició breu, preparada amb anterioritat, sobre un tema 

general o sobre les àrees d’interès dels candidats, amb la claredat i 

coherència suficients perquè pugui ser seguida sense dificultat, 

explicant amb precisió els punts principals. 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

180 

 

 

Tasques d’expressió oral 

 

Aquesta prova haurà de constar d’un mínim de dues tasques segons 

aquestes indicacions: 

 

Secció unidireccional: tractar algun tema a partir d’un estímul que pot ser 

gràfic, de lectura breu o de suport verbal. 

Secció interactiva (entre candidats o amb el tribunal): entrevista, resolució 

d’una tasca comuna, senzill intercanvi d’opinions o una conversa breu. 

 

Criteris d’avaluació 

Les tasques d’aquesta prova, s’avaluaran d’acord amb els següents criteris:  

CRITERIS EL QUE S’AVALUA 

Adequació 

L’assoliment de la tasca; l'adequació del registre pel que fa al 

destinatari, el  

propòsit i la situació; l'extensió de les intervencions; la rellevància del 

contingut, els torns de paraula i les estratègies de cooperació i 

manteniment de la comunicació. 

Cohesió i 

Coherència 

L'organització de la informació i de les idees; l'ús de connectors 

discursius, d'altres mecanismes d'interconnexió i dels patrons 

d’entonació. 

Fluïdesa 
La capacitat d’actuar en les interaccions amb naturalitat i amb un ritme 

bastant regular com per a no interrompre la comunicació. 

Riquesa La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. 

Correcció L’ús correcte gramatical, sintàctic, lèxic i de pronunciació. 

 

* Tots aquests criteris hauran de rebre una valoració equivalent atès que 

cadascun d’ells té el mateix pes específic dins la prova. 
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D) Expressió escrita 

 

El candidat haurà de ser capaç de produir textos escrits sobre temes 

quotidians de caràcter general, utilitzant un vocabulari suficient i adequat, els 

recursos bàsics de cohesió i coherència textual, tot respectant les 

convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals així com les estructures 

d’exposició, descripció, narració i resum. 

 

L’alumnat serà capaç d’escriure notes, comunicacions personals, d’omplir els 

impresos més habituals, de descriure tant persones i objectes com llocs i 

situacions, de relatar fets i esdeveniments presents, passats i futurs, 

d’expressar opinions, hipòtesis, actituds i sentiments de manera senzilla sobre 

temes quotidians i d’interès general, organitzant les idees i la informació de 

manera coherent i comprensible per a un nadiu de la llengua. 

 

Els textos que el candidat haurà de ser capaç de produir inclouen: 

 

● Correspondència personal sobre temes coneguts que descriguin o 

expressin experiències, idees, sentiments, fets i esdeveniments, de 

forma senzilla i coherent. 

● Correspondència formal bàsica, fonamentalment destinada a 

sol·licitar i/o proporcionar informació i documentació en els àmbits 

públic, professional acadèmic. 

● Emplenar formularis, impresos i qüestionaris amb informació 

personal i professional o acadèmica. 

● Notes, missatges, anuncis, currículums, informes, memòries i articles 

breus, d’estructura i contingut senzills. 

● Una àmplia varietat de textos de curta extensió, com ara històries, 

descripcions o narracions amb un propòsit específic. 

 

 ENFOCAMENT INPUT FORMAT 
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Expressió escrita 

- Utilitzar un 

llenguatge 

escrit natural i 

apropiat en resposta 

una varietat 

d’estímuls temàtics 

o 

situacionals. 

- Estímuls per a 

provocar situacions 

concretes o 

preguntes 

sobre una varietat 

de 

temes quotidians. 

- S’inclouen pautes 

que els 

candidatshauran 

d’assolir. 

- Dos textos escrits 

que poden incloure 

una redacció més 

llarga obligatòria i 

un altra a triar entre 

dues. 

- El nombre 

deparaules de les 

dues 

redaccions no 

hauria 

d’excedir les 250. 

-S’inclouen cartes, 

descripcions, 

narracions, o 

exposició d’opinions 

sobre un tema. 

 

 

 

Tasques d’expressió escrita i mediació 

 

● La prova hauria de constar d’un mínim de dues tasques de redacció 

guiada de textos simples i breus de diferent format i contingut. La 

extensió del text dependrà de la seva tipologia. No cal que ambdós 

textos tinguin la mateixa longitud. Poden aplicar-se també criteris de 

ponderació. 

● Les tasques d’aquesta prova de valoració més subjectiva s’avaluaran 

d’acord amb els següents criteris: 

 

CRITERI EL QUE S’AVALUA 

Adequació 

L’ajustament al format requerit; l’adequació al registre en funció del 

destinatari, 

propòsit i situació; la rellevància del contingut i el compliment de la 

tasca. 
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Cohesió i 

Coherència 

L’organització de la informació i de les idees; l’ús de connectors 

discursius, d’altres mecanismes d’interconnexió i dels signes de 

puntuació. 

Riquesa La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. 

Correcció L’ús gramatical, sintàctic i lèxic correctes. 

 

● * Tots aquests criteris hauran de rebre una valoració equivalent donat 

que cadascun d’ells té el mateix pes específic dins la prova. 

● •  Ús de l’idioma 

 

Aquesta prova pot plantejar-se en els següents termes 

 

 Enfocament Input Format 

Ús de 

l’idioma 

- Ús d’estructures, paraules i 

formes verbals; oracions i 

paraules correctes i 

apropiades; varietat de 

formes per a expressar 

significats similars i 

producció de paraules 

derivades. 

- Exercicis 

majoritàriament 

contextualitzats. 

Input visual 

(mapes, diagrames, 

etc.) com suport de 

preguntes dirigides. 

- Textos amb 

espais en blanc a 

emplenar amb 

alguna de les 

opcions indicades i 

referits a situacions 

comunicatives. 

Poden incloure: 

- Exercicis de 

transformació. 

- Formació de 

paraules 

- Formació 

d’oracions, etc. 
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NIVELL DE LES PROVES: A2, B1, B2, C1 i C2 

Activitats de llengua PCTE, PCTO, ML 

    Puntuació 
sobre 20 

Puntuació 
sobre 10 

 

5 5 5 5 20 10 L’alumne/-a obtindrà 
certificació de nivell 
si la mitjana de les 
altres parts és del 
65% com a mínim 

5 5 5 3,75 18,75 9,375 

5 5 3,75 3,75 17,5 8,75 

5 3,75 3,75 3,75 16,25 8,125 

3,75 3,75 3,75 3,75 15 7,5 

3,75 3,75 3,75 2,5 13,75 6,875 

3,75 3,75 2,5 2,5 12,5 6,25 L’alumne podrá 
promocionar si la 
puntuació de cada 
una de les altres 

parts arriba al 50%. 
Per obtener la 
certificació de 

nivell, les 
puntuacions de les 

altres parts hauran de 
permetre a l’alumne 
arribar a la mitjana 

del 65%. 

3,75 2,5 2,5 2,5 11,25 5,625 

2,5 2,5 2,5 2,5 10 5 

2,5 2,5 2,5 1,25 8,75 4,375  
 

 

No permet 
promocionar.  

2,5 2,5 1,25 1,25 7,5 3,75 

2,5 1,25 1,25 1,25 6,25 3,125 

1,25 1,25 1,25 1,25 5 2,5 

1,25 1,25 1,25 0,25 4 2 

1,25 1,25 0,25 0,25 3 1,5 

1,25 0,25 0,25 0,25 2 1 

 

 

17. MATERIAL DIDÀCTIC, TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS I PREVISIÓ 

D’EXÀMENS 

 

 

Alemany Bàsic 1 

PROFESSORA: María de Guadalupe Martínez Torres 

HORARI DE TUTORÍA: Dilluns de 15.30 – 16:00 h i dijous de 18:00 – 18:25 h 

HORARI DE CLASSES: Dimarts I Dijous de 16 A 18 HORES 
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DATES D’ACTIVITATS CULTURALS (PREVISIÓ): 

Abans de Nadal i de Pasqua, dia 23 d'abril (Sant Jordi) i altres depenent de 

l'oferta. 

Donades les hores lectives disponibles i les lliçons en què es divideix el llibre de 

text, resulta una atribució de 4-6 hores per unitat. 

 

 

MATERIAL DIDÀCTIC 

  

LLIBRES DE TEXT:   Menschen A1 Kursbuch ISBN 978-3-19-101901-3 

Menschen A1 Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs ISBN 978-3-19-111901-0 

 

 

MATERIAL RECOMANAT:  

Grammatik Atik. Ed. Cornelsen. ISBN 978-3-06-023972-6, 9783060239726 

 

 

TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS. PREVISIÓ D’EXÀMENS. 

 

Per al present curs es compta amb 59 sessions lectives de 2 hores cadascuna. En 

el comput d’aquestes sessions hem de tenir en compte que no només s’avançarà 

el temari si no que es faran altres activitats com proves, exàmens i activitats 

culturals. Queden així un total de 52 sessions. 

Es preveu fer 1 test de progrés finals de novembre, que comptarà un 10 % de la 

nota final, (NIVELLS 1) incloent participació a classe, redaccions i treballs lliurats. 

A més, un examen d’avaluació contínua al més de febrer pels nivells 1   que 

comptarà un 30% de la nota (en el cas del nivell bàsic A1) i l’examen final a 

principi de juny que comptarà un 60 %. Al setembre hi haurà un examen 

extraordinari pels alumnes que no s’han presentat a l’examen de juny i/o no hagin 

superat alguna part de l’examen. 

Pels nivells de certificació, (nivells A2 i B2.2) d’alemany també està previst fer un 

examen parcial que servirá com a simulacre o preparació per l’examen final al més 

de juny. No compta per a nota, però si ens servirá com a test de “progrés” per a 

poder incidir, corregir, subsanar mancançes per a aconseguir els objectius i 

https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/19701/s/menschen-a1-kb-mit-dvd-rom/category/19988/
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/20662/s/menschen-a1-ab-mit-2-audio-cds/category/19988/
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continguts del nivell. 

Enguany es lleva l’examen global a juny per als alumnes que no hagin pogut 

presentar-se al examen de maig amb una causa de carácter personal justificada. 

 

TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS 

 

A) Alemany Bàsic 1 

PROFESSORA: María de Guadalupe Martínez Torres 

HORARI DE CLASSES: Dimarts I Dijous  DE 16:00 A 17:50 HORES 

HORARI DE TUTORIA: DILLUNS DE 15.30 A 16:00 i DIJOUS DE 18:00 A 18:25 H 

DATES D’EXÀMENS (PREVISIÓ: PRIMER TRIMESTRE): 

PROVA DE PROGRÉS: Del 23 al 27 de novembre 

SEGON TRIMESTRE: 

Del 1 al 5 de febrer; escrit del 8-12 de febrer 

TERCER TRIMESTRE: 

Examen final nivell bàsic 1: Pendent de confirmar (principis de juny) 

DATES D’ACTIVITATS CULTURALS (PREVISIÓ): 

Abans de Nadal i de Pasqua, dia 23 d'abril (Sant Jordi) i altres depenent de 

l'oferta. 

Donades les hores lectives disponibles i les lliçons en què es divideix el llibre de 

text, resulta una atribució de 4-6 hores per unitat. 

 

TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS 

 

15/10/2020: Präsentation und Infos: / Presentació i informacions 

 

Per tal de familiaritzar als nous alumnes de l’EOI amb les plataformes i eines 

digitals que emprarem durant el present curs, (i més encara si es dóna l’escenari 

C), i per tal d’explicar-les les mesures sanitàries (distànciament, mascareta, gel 

hidroalcohòlic, el Pla de contingència penjada en la nostra web, explicar els 

horaris, i les entrades i les sortides: neteja abans i després de cada classe, sortir 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

187 

 

puntuals ja que hem de ventilar finestres obertes 5 minuts després de cada classe, 

etc. etc, es convocaran als alumnes els dies 15 d’octubre a les 17h, a l’aula 1, és a 

dir: una setmana abans de començament de les classes ordinàries. 

 

Modul 1: lliçons 1,2 i 3: Salut i estat, oficis, família 

Lektion 1: Hallo! Ich bin Nicole… 

 

PREVISIÓ DE DIES: 20.10 - 05.11.2020 

TASQUES: Presentar-se i acomiadar-se 

TREBALL AUTÒNOM: Diàlegs preguntant informació personal bàsica 

Objectius comunicatius: 

Presentar-se i acomiadar-se 

Presentar-se a un mateix i a altres 

Informar de la procedència 

Preguntar per informacions personals 

L’alfabet: lletrejar noms 

Fórmules de salutació/acomiadament formal i informal 

Continguts gramaticals: 

Oració interrogativa (W- Frage):  Wie heißen Sie? 

Respostes: Ich heiße/ ich bin... 

Pronoms personals: ich, Sie, du 

Conjugació dels verbs:  heißen, kommen, sprechen, sein 

Preposició aus: Ich komme aus Spanien 

Continguts lèxico-semàntics: 

Fórmules de salutació/acomiadament tant formal com informal 

Països 

Formules de cortesia : Bitte, danke… 

Dades personals 

Continguts fonètics: 

Introducció a l’alfabet i els sons en alemany 

Observar la entonació i melodia d’oracions enunciatives i interrogatives 
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Lektion 2: Ich bin Journalistin 

 

TASQUES: donar i demanar informació personal bàsica 

TREBALL AUTÒNOM: preparar un perfil d’internet o “Steckbrief” 

Objectius comunicatius: 

Preguntar i donar informació sobre la professió 

Parlar de l’ edat i el lloc de residència 

L’alfabet: lletrejar, conversa telefònica, demanar per algú 

Targetes de visites i formulari amb dades personals (nom, cognom, carrer, codi 

postal, ciutat...) 

Continguts gramaticals: 

Pronoms personals: ich, Sie, du 

Conjugació dels verbs:  machen, arbeiten, wohnen, leben 

Preposició als, bei i in: Ich arbeite bei VW 

La negació amb “nicht” i la seva col·locació en l’oració 

El sufixe “-in” per formar el femení (remarcar l’ “Umlaut”) 

Continguts lèxic-semàntics: 

Nombres cardinals del 0 al 100 

Les professions 

Adjectius i adverbis relacionats amb l’estat civil 

Dades de tipus personal: Wohnort, Herkunft... 

Continguts fonètics: 

La síl·laba tònica de les paraules 

Lektion 3: Das ist meine Mutter. 

 

TASQUES: Parlar de la família. 

TREBALL AUTÒNOM:  Descriure la família de cadascun presentant el seu arbre 

genealògic. 

 

 

Objectius comunicatius: 
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Parlar dels membres de la família i presentar amics 

Expressar relacions de parentiu 

Informar de l’estat civil 

Entrevista: Preguntes sobre dades personals, omplir un formulari amb aquestes 

dades 

Demanar i donar  dades personals,  presentar-se…. 

Continguts gramaticals: 

Article possessiu:  mein/meine 

Pronoms personals: er/sie, wir, ihr, sie 

Conjugació dels verbs:  sprechen 

Sintaxi: W-Fragen i Ja/Nein-Fragen, la resposta amb “doch” 

El camp oracional 

Continguts lèxic-semàntics: 

Membres de la família, estats civils, noms de ciutats... 

Continguts fonètics: 

Comparar l’ entonació entre els dos tipus de preguntes 

 

Modul 2: Lliçons 4,5,6: Comprar, mobles, objects, productes, oficina i 

tecnologia 

Lektion 4: Der Tisch ist schön! 

 

PREVISIÓ DE DIES: 10.11. - 26.11.2020. 

TASQUES: comprar un objecte 

TREBALL AUTÒNOM: Diàleg per comprar en un establiment 

Objectius comunicatius: 

Preguntar pel preu  i dir el preu de qualsevol cosa 

Valorar la mida, el preu i l’estil d’un moble 

Descriure un moble 

Continguts gramaticals: 

L’article determinat “der, die, das” 

Pronoms personals de tercera persona del singular: er, sie, es 
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Continguts lèxic-semàntics: 

Mobles i objectes quotidians 

Números cardinals del 100 al 1.000.000 

Continguts fonètics: 

Les vocals llargues i curtes 

Lektion 5: Was ist das? – Das ist ein F. 

 

TASQUES: Presentar un objecte donant informació sobre el color, forma, 

material... 

TREBALL AUTÒNOM: dissenyar un objecte i vendre’l 

Objectius comunicatius: 

Expressar una suposició 

Preguntar per un objecte i descriure’l 

Identificar un objecte 

Expressar que no s’ha entès alguna cosa i demanar que repeteixen 

Targetes de visites i formulari amb dades personals (nom, cognom, carrer, codi 

postal, ciutat...) 

Continguts gramaticals: 

L’article indeterminat “ein, eine, ein” 

La negació amb “kein” 

Continguts lèxic-semàntics: 

Objectes quotidians 

Colors 

Formes 

materials 

Continguts fonètics: 

Entonació en oracions enunciatives i interrogatives 

Lektion 6: Ich brauche kein Büro. 

 

TASQUES: parlar sobre el treball 

TREBALL AUTÒNOM: conversa telefònica 
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Objectius comunicatius: 

Parlar de les preferències en el treball 

Saludar i acomiadar-se telefònicament 

Preguntar per la quantitat i la localització d’un objecte 

Emplenar un qüestionari 

Donar informació d’objectes típics en una oficina 

Continguts gramaticals: 

L’article determinat en nominatiu i acusatiu 

L’article indeterminat en nominatiu i acusatiu 

La negació amb “kein” en nominatiu i acusatiu 

Conjugació dels verbs que regeixen acusatiu: haben, brauchen, suchen, etc. 

La formació del plural 

Continguts lèxic-semàntics: 

Formules de salutació i acomiadament al telèfon 

Objectes i aparells de l’entorn laboral 

mobles 

Continguts fonètics: 

La vocal ü i la diferència respecte i e u 

Modul 3: Lliçons 7,8,9: Temps lliure, copliments, cites, menjars, invitacions a 

casa 

Lektion 7:  Du kannst wirklich toll...! 

 

PREVISIÓ DE DIES: 01.12.2020  - 19.01.2021 

TASQUES: parlar sobre hobbies, els gustos i preferències. 

TREBALL AUTÒNOM:  proposar a un company fer alguna cosa. 

Objectius comunicatius: 

Participar en diàlegs per quedar i proposar activitats a un company 

Preguntar a un company pels seus hobbys 
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Continguts gramaticals: 

La conjugació del verb modal “können” 

Verbs amb canvi vocàlic:  lesen, treffen, fahren 

L’oració amb verbs modals 

Continguts lèxic-semàntics: 

Hobbies, esports, adverbis de freqüència 

Adverbis de mode 

Continguts fonètics: 

Observar l’ entonació en oracions amb el verb modal “können” 

Lektion 8: Kein Problem. Ich habe! 

 

TASQUES: parlar sobre la rutina. 

TREBALL AUTÒNOM:  acceptar i/o rebutjar la invitació d’un company 

Objectius comunicatius: 

Preguntar i dir l’hora 

Proposar fer alguna activitat 

Acceptar i/o rebutjar una proposta 

Dir quin és el dia / la part del dia preferida 

Escriure una invitació 

Predicció del temps 

Continguts gramaticals: 

Preposicions de temps: am (dies/ parts del dia) i um (amb les hores) 

Wechselpräpositionen: in + acusatiu (direcció) 

La inversió oracional 

Continguts lèxic-semàntics: 

Llocs d’interès en la ciutat 

Els dies de la setmana 

Les parts del dia 

Activitats d’oci i el temps lliure 
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Continguts fonètics: 

La “e” àtona 

Lektion 9: Ich möchte was essen, Onkel Harry. 

 

TASQUES: parlar del menjar, els gustos i les preferències. 

TREBALL  AUTÒNOM: explicar quin es el menjar preferit. 

 

Objectius comunicatius: 

Anomenar aliments i productes 

Anomenar quantitats 

Converses comercials, demanar preus, quantitats, aliments que s’han de comprar 

Parlar de gustos i preferències culinàries 

Continguts gramaticals: 

Conjugació del verb: “mögen” 

El KII de “mögen”: la conjugació de “möchte” 

Nullartikel: haben Sie Äpfel? 

Article indefinit: ein/eine 

Article negatiu:  kein/keine 

El plural: Tomaten, Eier 

Verbs amb canvi vocàlic: essen 

Continguts lèxic-semàntics: 

Aliments, establiments, oficis… 

Plats, parts del menú 

Adverbis de freqüència 

Continguts fonètics: 

L’accentuació en paraules compostes 

Modul 4: Lliçons: 10,11, 12/24: viatges, mitjans de transport, transcurs del 

dia, el  
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passat, festes i celebracions 

Lektion 10: Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. 

 

PREVISIÓ DE DIES: 19.01. -  .23.02.2020 

TASQUES: parlar dels mitjans de transport 

TREBALL AUTÒNOM: comprar un bitllet de transport. 

 

Objectius comunicatius: 

Informar sobre l’ arribada a un lloc 

Informar sobre els horaris dels mitjans de transport 

Entendre missatges per megafonia en una estació 

Continguts gramaticals: 

Els verbs separables i inseparables 

Verbs amb canvi vocàlic: nehmen 

Continguts lèxic-semàntics: 

Mitjans de transport 

Llocs d’interès relacionats amb el transport 

El camp oracional amb verbs separables/ inseparables 

Continguts fonètics: 

L’accent del verbs separables i inseparables 

 

Lektion 11: Was hast du heute gemacht? 

 

TASQUES: parlar de la rutina en passat 

TREBALL AUTÒNOM: Descripció del cap de setmana. 

 

Objectius comunicatius: 

Parlar sobre activitats que s’ han fet 

Fer anotacions del que s’ha fet avui 

Explicar activitats quotidianes 
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Continguts gramaticals: 

Les proposicions temporals: nach, von...bis, ab 

Complements de temps en acusatiu: letztes Jahr 

El passat: perfekt amb haben i el Präteritum de (sein, haben) 

Continguts lèxic-semàntics: 

Activitats i rutines 

Adverbis de temps 

Parts del dia 

Els dies de la setmana 

Construccions temporals: “letzten Freitag”, l’ oració en passat 

Continguts fonètics: 

Pronunciació  i ortografia (sch, st, sp) 

 

Lektion 12: Was ist denn hier passiert? 

 

TASQUES: parlar de viatges, festes i experiències en passat. 

TREBALL AUTÒNOM:  entrevista sobre celebracions i festes 

Objectius comunicatius: 

Parlar de celebracions i festes en passat 

Prendre notes per explicar un esdeveniment en passat 

Presentar les activitats/ celebracions típiques al llarg de l’any 

Continguts gramaticals: 

Preposicions de temps “in+dem = im” + mesos i estacions 

Preposicions de lloc “nach, in” 

El passat: perfekt amb sein i el Präteritum de (sein, haben) 

Continguts lèxic-semàntics: 

Estacions de l’any, mesos 

Festes 

Activitats d’oci 
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Nombres ordinals (lliçó 24) 

Continguts fonètics: 

La r vocàlica i consonàntica 

 

Modul 5: Lliçons, 13,14, 15: Descriure el camí, vivir, en la ciutat 

Lektion 13: Wir suchen das Hotel Maritim. 

 

PREVISIÓ DE DIES: .04.03. - 23.03.2021 

TASQUES: orientar-se en la ciutat. 

TREBALL AUTÒNOM: Descriure un itinerari 

 

Objectius comunicatius: 

Preguntar per l’itinerari i donar informació del camí per arribar a un lloc dins de la 

ciutat 

Expressar desconeixement 

Demanar ajuda de manera educada 

Clarificar les descripcions de itineraris 

Entendre el plànol d’una ciutat 

Continguts gramaticals: 

Oració interrogativa (Ja-/nein Frage): Kennen Sie...? 

Preposicions locals amb datiu 

Continguts lèxic-semàntics: 

Llocs d’interès a la ciutat 

Wechselpräpositionen amb datiu (localització) 

La contracció de les preposicions i els articles 

Continguts fonètics: 

Els diftongs “au, ei, eu” 

 

Lektion 14: Wie findest du Ottos Haus? 

 

TASQUES: Descriure un habitatge. 
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TREBALL AUTÒNOM:  Descripció de la casa o d’una de les seves habitacions. 

 

Objectius comunicatius: 

Descriure un habitatge, expressar gustos i allò que no agrada 

Continguts gramaticals: 

Article possessiu:  sein / ihr en nominatiu i acusatiu 

El genitiu als noms 

Continguts lèxic-semàntics: 

Tipus d’habitatges, estàncies d’un habitatge, objectes de l’habitatge i mobles 

Les abreviatures típiques en anuncis immobiliaris 

Adverbis direccionals 

Adjectius qualificatius 

Continguts fonètics: 

Els canvis fonètics entre el singular i el plural 

 

Lektion 15: In der Stadt 

TASQUES: Descriure la teva ciutat preferida al blog de classe. 

TREBALL AUTÒNOM:  Llegir el blog de Jan 

Objectius comunicatius: 

Comparar el meu barri amb altres i dir el que m’agrada 

Descriure a la gent del meu barri 

Expressar les meves activitats d’oci preferides 

Continguts gramaticals: 

Verbs en datiu 

Pronoms personals en datiu 

Continguts lèxic-semàntics: 

Llocs a la ciutat. El camp i la natura. 

Continguts fonètics: 

Les vocals llargues „e“ ,  „i“ 
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Modul 6: Lliçons 16,17,18: cites/horaris, plans i desitjos, salut i malaltia 

Lektion 16: Wir haben hier ein Problem 

 

PREVISIÓ DE DIES: 25.03. - 20.04.2021 

TASQUES: Escriure un e-mail per posposar un termini 

Objectius comunicatius: 

Expressar un desig 

Descriure un estat d’ànim 

Demanar i oferir ajut 

Expressar agraïment 

Continguts gramaticals: 

Preposicions temporals vor, nach, in, für 

Continguts lèxic-semàntics: 

Accessoris i prestacions d’ un hotel 

Dies de la setmana o 

Fórmules corteses per demanar o disculpar-se per algun motiu 

Fórmules corteses per lamentar 

Continguts fonètics: 

Observar les vocals „o“ ,  „u“ 

Lektion 17: Wer will Popstar werden? 

 

TASQUES: Parlar de plans i desitjos 

TREBALL AUTÒNOM:  Presentar els propòsits/desitjos i buscar coincidències.... 

 

Objectius comunicatius: 

Valorar anuncis de treball 

Parlar dels plans i desitjos en l’àmbit laboral 

Contingutsgramaticals: 

El verb modal “wollen” i “werden” 

Les preposicions: mit i ohne 

Posició del verb modal en l’oració 

Continguts lèxic-semàntics: 
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Plans, desitjos, propòsits... 

 

Continguts fonètics: 

L’accent en paraules internacionals 

Lektion 18: Geben Sie ihm doch diesen Tee! 

 

TASQUES: donar consells de salut. 

TREBALL AUTÒNOM:  Preparar una estada a un balneari. 

Objectius comunicatius: 

Anomenar les parts del cos i parlar de l’aparença 

Parlar sobre la salut dels altres i descriure l’aparença física 

Donar i entendre consells i recomanacions 

Continguts gramaticals: 

El imperatiu 

El verb modal: sollen 

Satzklammer. 

La partícula “doch” 

Continguts lèxic-semàntics: 

Dolències  i malalties, les parts del cos... 

Continguts fonètics: 

Entonació en oracions imperatives 

 

Mòdul 7: Lliçons, 19, 20,21: L’aspecte i el caràcter, la llar, normes 

Lektion 19: Der hatte doch keinen Bauch! 

 

PREVISIÓ DE DIES: 22.04. -13.05.2021 

TASQUES: Descriure una persona famosa 

TREBALL AUTÒNOM:  Llegir un text del Lesemagazin 

Objectius comunicatius: 

Descriure una persona 
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Continguts gramaticals: 

Repàs del Perfekt amb verbs no separables i del Präteritum de “sein” i “haben” 

Pronoms personals en acusatiu 

Els verbs modals “dürfen” i “müssen” 

Continguts lèxic-semàntics: 

Aspecte físic i caràcter 

Feines domèstiques i obligacions 

Continguts fonètics: 

Les vocals „ä“ ,  „e“ 

Mòdul 8: Lliçons 22,23, 24 

Lektionen 22, 23, 24 – Vestimenta, el temps, celebracions i festes 

 

PREVISIÓ DE DIES: 18.05. - 01.06.2021 

TASQUES: Descriure una desfilada de models. 

TREBALL AUTÒNOM:  Escriure una invitació/felicitació 

Objectius comunicatius: 

Descriure com va vestida una persona 

Expressar si t’agrada o no 

Descriure el meu estat anímic segon el temps que faci 

Felicitar a algú 

Continguts gramaticals: 

Comparatiu i superlatiu 

“denn” 

Konjunktiv “II” 

Continguts lèxic-semàntics: 

La vestimenta. Colors. El temps. Festes i celebracions. Regals i felicitacions. 

Continguts fonètics: 

La pausa en les paraules compostes 

Repàs 
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01.06. - 03.06.2021  

 

B) Alemany Bàsic 2 

 

PROFESSORA: María de Guadalupe Martínez Torres 

HORARI DE CLASSES: DIluns I Dimecres  DE 16:10 A 18 HORES 

HORARI DE TUTORIA: DILLUNS DE 15.30 A 16:00 i DIJOUS DE 18:00 A 18:25 H 

DATES D’EXÀMENS (PREVISIÓ: PRIMER TRIMESTRE): 

PROVA DE DIAGNÒSTIC: Segona setmana del curs (26-30.10.2020) 

PROVA DE PROGRÉS: Del 23 al 27 de novembre 

SEGON TRIMESTRE: 

Del 1 al 5 de febrer; escrit del 8-12 de febrer 

TERCER TRIMESTRE: 

Examen final oficial nivell bàsic 2: Pendent de confirmar (principis de juny) 

DATES D’ACTIVITATS CULTURALS (PREVISIÓ): 

Abans de Nadal i de Pasqua, dia 23 d'abril (Sant Jordi) i altres depenent de 

l'oferta. 

Donades les hores lectives disponibles i les lliçons en què es divideix el llibre de 

text, resulta una atribució de 4-6 hores per unitat. 

 

MATERIAL DIDÀCTIC 

LLIBRES DE TEXT:  

 

Menschen A2, editorial Hueber, Kursbuch 101902-0 

Arbeitsbuch Menschen A2, Hueber, 111902-7 

 

- LLIBRES DE LECTURA: 

A triar per part del alumnat 

 

MATERIAL RECOMANAT: 

.Grammatik aktiv, üben-hören-sprechen, DaF, Cornelsen Verlag 
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TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS 

 

14/10/2020: Präsentation  und Infos: / Presentació i informacions 

 

Per tal de familiaritzar als nous alumnes de l’EOI amb les plataformes i eines 

digitals que emprarem durant el present curs, (i més encara si es dóna l’escenari 

C), i per tal d’explicar-les les mesures sanitàries (distànciament, mascareta, gel 

hidroalcohòlic, el Pla de contingència penjada en la nostra web, explicar els 

horaris, i les entrades i les sortides: neteja abans i després de cada classe, sortir 

puntuals ja que hem de ventilar finestres obertes 5 minuts després de cada classe, 

etc. etc, es convocaran als alumnes els dies 14 d’octubre a les 17 h, a l’aula 1, és 

a dir: una setmana abans de començament de les classes ordinàries. 

 

PREVISIÓ DE DIES: 19 D'OCTUBRE 

Es donarà la informació del curs i s’emplenarà la fitxa de l’alumne. Es farà una  

activitat per a presentar-se i activar coneixements previs. 

Modul 1: Lliçons 1,2,3 

Lliçó 1: Mein Opa war auch schon Bäcker... 

PREVISIÓ DE DIES: 19.10 – 04.11.2020 

TEMA: PRESENTAR A LA FAMÍLIA: La família, els familiars, professions, velles 

històries i records de família 

TASQUES: 

• Ordenar cronològicament una Bildergeschichte 

• Completar les formes del Perfekt de verbs que al·ludeixen a activitats, successos 

o esdeveniments 

• Jugar a reconèixer activitats d'oci i temps lliure de la infància 

• Joc amb daus: Preguntar i parlar de la possessió de diferents objectes 

• Joc de la veritat: Preguntar i descriure de forma detallada records de la infància 

Objectius comunicatius: 
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• Parlar sobre les professions en el passat 

 

• Explicar una història o un record de família 

• Usar els adverbis i locucions adverbials de temps per explicar una història o un 

record de família 

Continguts gramaticals: 

• Els determinants possessius en singular i en plural: en nominatiu, acusatiu i datiu 

• Repàs: El Perfekt i el Präteritum 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Membres de la família 

• Professions 

• Activitats d'oci, successos, esdeveniments 

• Objectes: peces de vestir, mitjans de transport... 

• Sobre la infància i la joventut 

• Adverbis i locucions adverbials de temps 

Continguts fonètics: 

Destriar vocals llargues i curtes en síl·labes tòniques d'alguns substantius 

Continguts socioculturals: 

• Diminutius de noms propis 

• La família Mann: Thomas i Heinrich Mann i les seves obres 

• Fórmules de salutació i encapçalament en un e-mail a un amic 

• Discenir situacions per tutejar o tractar de vostè 

• Expressions fetes referides a aliments 

Continguts estratègics: 

• Emprar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Comparar una mateixa paraula en dues o més idiomes i observar les diferències 
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• Aplicar estratègies d'aprenentatge per produir una redacció: cuidar la repetició i 

la coherència textual 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

 

Lliçó 2: Wohin mit der Kommode? 

TEMA: MOBLAR LA CASA: Mobiliari domèstic, la ubicació dels objectes, la 

descripció d'una habitació. 

TASQUES: 

• Dir si unes informacions són veritab 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules i les particularitats 

en el Perfekt dels verbs liegen i stehen 

• Esmentar causes per a un canvi de residència a Alemanya 

Continguts estratègics: 

• Usar frases i expressions útils per presentar un mural 

• Seguir unes pautes per escriure un poema 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per a una millor comprensió dels textos 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Lliçó 3: Hier finden Sie Ruhe und Erholung 

TEMA: TURISME: Paisatges, destinacions turístiques, oferta turística, gustos i 

preferències 

TASQUES: 

• Relacionar uns textos publicitaris amb unes fotografies 

• Dir quines informacions d'un text són veritables 

• Idear el nom i l'oferta d'una empresa organitzadora d'esdeveniments turístics 

i intercanviar la informació 

• Realitzar una lectura comprensiva d'uns anuncis i fullets publicitaris amb la 

finalitat de detectar uns errors de vocabulari 
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• Dibuixar un paisatge amb la finalitat de descriure-li-ho a un company 

Objectius comunicatius: 

• Valorar el gust per alguna cosa 

• Expressar gust i preferència 

• Conèixer i identificar les diferents fórmules de salutació (D-A-CH) 

• Proposar una oferta d'oci turístic 

Continguts gramaticals: 

• Formació de paraules: de substantius referits a persones: el sufix -er ; de 

substantius referits a coses: el sufix -ung 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Paisatges naturals 

• Animals domèstics i del camp 

• Activitats d'oci i temps lliure 

• Tonalitat dels coloreixis 

• Adverbis i locucions adverbials de manera: überhaupt nicht, nicht 

besonders;... 

Continguts fonètics: 

• Observar la pronunciació del grup la consonàntic “ng” 

Continguts socioculturals: 

• Fórmules de salutació als diferents països de llengua alemanya 

• Referència a ciutats dels països de llengua alemanya 

• Referència a llocs d'interès turístic dels diferents països de llengua alemanya: 

Spreewald, Schweizer Bodensee;... 

• Anuncis i reclams turístics per Europa 

• Particularitats en el Perfekt del verb liegen 

• Curiositats de D-A-CH 
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Continguts estratègics: 

• Usar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge abans de fer una dissertació: apuntar notes 

prèvies 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Modul 2: Lliçons 4, 5, 6 

Lliçó 4: Was darf es sein? 

PREVISIÓ DE DIES: 09.11. – 30.11.2020 

TEMA: COMPRAR, BERENAR A FORA: La llista de la compra, anar a la tenda o 

al 

supermercat, a una cafeteria o a un restaurant; gustos i preferències d'una altra 

persona 

TASQUES: 

• Marcar un producte i la seva quantitat 

• Jugar a encadenar el major nombre de coses que he comprat alguna vegada 

• Identificar expressions típiques de venedor i client 

• Escoltar i corregir informació d'una compra mal feta 

• Representar el paper de venedor i client que compra diverses coses i en 

diversa mesura 

Objectius comunicatius: 

• Dir qui és el destinatari d'alguna cosa 

• Expressar freqüència 

• Demanar en una tenda 

• Especificar la qualitat d'un aliment 

• Explicar quan vaig fer malament la compra 

• Expressar gustos i preferències 
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Continguts gramaticals: 

• La declinació de l'adjectiu amb l'article indeterminat en els casos nominatiu, 

acusatiu i datiu 

• Repasso de formes del Perfekt i denn com a connector i partícula 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Aliments 

• Envasis 

• Pesos i mesures 

• El berenar 

• Adjectius qualificatius de qualitat d'un aliment 

• Adverbis i locucions adverbials de freqüència 

• Frases i expressions útils en compres 

• Comparar una mateixa paraula en dues o més idiomes i observar les diferències 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per representar un diàleg 

Lliçó 5: Schaut mal, der schöne Dom! 

TEMA: FER TURISME: Llocs d'interès turístic, plans conjunts per al cap de 

setmana, arribar a un acord amb algú. 

TASQUES: 

• Familiaritzar-se amb el vocabulari bàsic de la lliçó, interactuant amb un 

company de classe 

• Dir si unes informacions en un text són veritables o falses 

• Jugar a l'Adjetiv-Quartett 

Objectius comunicatius: 

• Enumerar llocs d'interès en general 

• Dir on trobar informació turística 

• Explicar i raonar quins llocs d'interès ensenyar a una visita 
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• Posar-se d'acord per planificar el cap de setmana 

• Explicar un pla conjunt per al cap de setmana 

Continguts gramaticals: 

• La declinació de l'adjectiu amb l'article determinat en nominatiu, acusatiu i 

datiu 

• Repàs de formes del Perfekt 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Llocs d'interès turístic 

• El turisme (en general) 

• Adjectius qualificatius de descripció i opinió d'un lloc 

• Adverbis de freqüència 

• Adverbis de temps 

• Frases i expressions útils d'acord i desacord 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a la pronunciació dels grups consonàntics “sch”, “st” i “sp” i 

diferenciar-los del so “s” 

Continguts socioculturals: 

• Colònia i els seus llocs d'interès 

• Fórmules de salutació i comiat familiars en postals o e-mails 

• Viena i els seus llocs d'interès 

• Referencia a ciutats de (D-A-CH) i als seus llocs d'interès. Variants lèxiques 

de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• La catedral de Colònia 

• Una ruta turística per a llocs d'interès de D-A-CH 

• La ciutat de Colònia 

• Una experiència universitària a Ratisbona 
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Continguts estratègics: 

• Usar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Seguir unes pautes per realitzar unes propostes per escrit 

• Aplicar estratègies d'audició amb la finalitat de completar unes tasques 

Lliçó 6: Meine LIeblingsveranstaltung 

TEMA: ESDEVENIMENTS: Esdeveniments i espectacles del món, plans i 

propostes, 

cites, el meu esdeveniment cultural o espectacle favorit 

TASQUES: 

• Extreure informació específica d'un text 

• Escoltar una audició i dir si unes informacions són veritables o falses 

• Relacionar frases i expressions útils per proposar, acceptar i rebutjar 

propostes o plans 

• Recaptar informació sobre el meu esdeveniment favorit 

• Llegir el perfil i retrat d'una actriu i formular preguntes a un company respecte 

a moments concrets de la seva vida 

• Proposar un pla a un company i posar-se d'acord 

 

Objectius comunicatius: 

• Dir quins esdeveniments m'interessen 

• Quedar amb algú proposant-li un pla 

• Acceptar o rebutjar un pla o proposta 

• Posar-se d'acord amb algú 

Continguts gramaticals: 

• Les preposicions de temps: von...an; von...bis; seit;... 

• Sintaxi: Oracions interrogatives / W-Fragen: Wie lange...? 
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Continguts lèxico-semàntics: 

• Esdeveniments culturals, espectacles 

• Preposicions de temps 

• Frases i expressions útils per proposar alguna cosa, quedar amb algú, 

acceptar o rebutjar una proposta i posar-se d'acord a realitzar un pla 

Continguts fonètics: 

• Observar la pronunciació de les consonants „f“, „v“ i „w“ i les semblances i 

diferències pel que fa a altres idiomes 

Continguts socioculturals: 

• Esdeveniments famosos a (D-A-CH) 

• Referències a la festa de carnestoltes (Rosenmontag) 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Karl May i el seu personatge Winnetou 

Continguts estratègics: 

• Emprar unes pautes per realitzar una redacció 

• Comparar una mateixa paraula en dos o més idiomes i observar les 

diferències 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per a una millor comprensió escrita: la 

cerca de paraules clau 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Modul 3: Lliçons 7, 8, 9 

Lliçó 7: Wir könnten montags joggen gehen 

PREVISIÓ DE DIES: 02.12. – 18.01.2021 

TEMA: ESTAR EN FORMA: Activitats esportives, recomanacions, propostes 

TASQUES: 

• Relacionar informació sobre consells i suggeriments per estar en forma 
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• Escenificar un esport i intentar endevinar-ho 

• Emplenar un qüestionari del meu perfil esportiu 

• Comprendre uns consells de salut 

• Donar consells de salut a algú 

Objectius comunicatius: 

• Dir el que una altra persona ha aconsellat 

• Recomanar alguna cosa a algú 

• Explicar a algú els meus hàbits esportius 

• Demanar consell 

• Enumerar els bons propòsits encara no realitzats 

Continguts gramaticals: 

• Adverbis i locucions adverbials temporals: Montags, Morgens,... 

• Zwischen com a preposició temporal de datiu 

• El Konjunktiv II dels verbs modals können i sollen 

• El pronom interrogatiu „Wann...?“ i repàs d'altres 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Esports 

• Els dies de la setmana 

• Les parts del dia 

• Plats dietètics del dia 

• Frases i expressions útils per proposar o recomanar alguna cosa 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a la pronunciació del grup consonàntic „ch“ en les diverses 

posicions dins de la paraula i en combinació amb totes les vocals 

Continguts socioculturals: 

• El concepte de Der innere Schweinehund 
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• Horaris de l'esmorzar i de les activitats d'oci 

• Esportistes d'elit de D-A-CH 

Continguts estratègics 

• Emprar frases i expressions útils per demanar consell o donar un a algú i 

proposar alguna cosa 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge prèvies abans de comunicar alguna cosa: 

escriure notes o anotacions per adquirir major soltesa 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Lliçó 8: Hoffentlich ist es nicht das Herz! 

TEMA: UNA VISITA Al METGE: L'estat de salut, arguments respecte a alguna 

cosa, 

successos 

TASQUES: 

• Llegir per damunt un text, extreure informació específica i corregir unes 

informacions falses 

• Destriar els connectors causals i intercanviar informació pròpia amb un 

company 

• Relacionar frases i expressions útils de preocupació, esperança i pesar 

• Representar el paper de malalt i d'acompanyant usant les frases i 

expressions útils anteriorment exposades 

• Completar el relat d'un accident amb el vocabulari del Bildlexikon 

• Jugar a relacionar una sèrie de situacions amb els motius que les originen 

Objectius comunicatius: 

• Dir amb quina freqüència vaig al metge 

• Parlar sobre el meu estat de salut 

• Raonar alguna cosa 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

213 

 

• Expressar preocupació, esperança o pesar per l'estat de salut 

Continguts gramaticals: 

• Els connectors causals: weil per a oracions subordinades i deshalb per a 

 

oracions coordinades 

• Sintaxi: Observar el fenomen de la inversió (Umstellung) en el cas del 

connector deshalb 

Continguts lèxico-semàntics 

• Parts del cos 

• La salut i les malalties 

• Accidentis 

• Adverbis amb matís de probabilitat: sicher, wahrscheinlich,... 

• Frases i expressions útils de preocupació, esperança i pesar 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a la melodia i entonació d'unes oracions que expressen un 

sentiment de preocupació 

Continguts socioculturals: 

• Relat sobre la qualitat de vida de les dones al llarg de l'últim segle 

• Qüestionari respecte a la qualitat en l'atenció mèdica 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

Continguts estratègics: 

• Seguint unes pautes, usar un text escrit com a model per produir un altre de 

forma similar 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge abans d'una audició: emplenar un mapa 

conceptual 

Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 
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Lliçó 9: Bei guten Autos sind wir ganz vorn 

TEMA: COTXES: La indústria automobilística alemanya, ocupacions del sector 

TASQUES: 

• Reconèixer i treballar el vocabulari del Bildlexikon 

• Escollir un epígraf per al paràgraf introductori d'un text 

• Dir quines informacions d'un text són veritables 

• Llegir uns textos breus amb la finalitat de completar unes tasques 

gramaticals 

• Endevinar professions i llocs de treball 

• Emplenar un qüestionari sobre les condicions laborals ideals i intercanviar 

informació amb el company per trobar coincidències 

Objectius comunicatius: 

• Parlar i opinar sobre cotxes 

• Expressar desitjos 

• Donar importància a alguna cosa 

Continguts gramaticals: 

• La declinació de l'adjectiu sense article en nominatiu, acusatiu i datiu 

Continguts lèxico-semàntics: 

• L'empresa, la indústria i el món laboral 

• Professions 

• Frases i expressions útils per donar importància a alguna cosa 

Continguts fonètics: 

• Observar la pronunciació del parell de diftongs „ei“ i „ie“ i diferenciar-los 

entre si 

Continguts socioculturals: 

• Referències a la marca Audi a Ingolstadt 
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• Abreviatures en anuncis: P. ex: KFZ, m/w.;... 

• Abreviatures en anuncis: P. ex.: LKW;... 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

 

• Llocs de turisme en D-A-CH 

• Enquesta sobre la satisfacció dels alemanys en el treball 

Continguts estratègics: 

• Comparar una mateixa paraula en dues o més idiomes i observar les 

diferències 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge en finalitzar una redacció: revisar el text 

per evitar possibles errors 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Modul 4: Lliçons 10,11, 12 

Lliçó 10: Gut, dass du reserviert hast 

PREVISIÓ DE DIES: 20.01., 08.02.2021 

TEMA: EN EL RESTAURANT: Una cita per menjar, demanar el menú, queixes 

TASQUES: 

• Opinar respecte al que succeeix en una foto 

• Comprendre una conversa en un restaurant amb la finalitat de completar una 

tasca de gramàtica 

• Compondre un diàleg entre client i cambrer i representar-ho 

• Reaccionar com a cambrer davant situacions concretes amb un client 

• Comentar la carta d'un restaurant i demanar el menú desitjat 

Continguts comunicatius: 

• Expressar decepció o disgust 

• Dir quins objectes falten a la taula 
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• Demanar en un restaurant 

• Posar una queixa o reclamar alguna cosa 

• Demanar l'explicació 

Continguts gramaticals: 

• El connector completiu dass 

• Sintaxi: la col·locació del verb en les oracions amb dass 

Continguts lèxico-semàntics: 

• La vaixella 

• Els coberts 

• Altres objectes en la taula d'un restaurant 

• Menús 

• Verbs de pensament: denken, glauben,... 

• Frases i expressions útils d'acceptació o disgust davant alguna cosa 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a la pronunciació de les consonants oclusives sonores i sordes 

Continguts socioculturals: 

• Tracte de vostè (Sie) i ús de fórmules de cortesia 

• Ús constant de Bitte i Danke 

• Demanar la factura: conjunta o per separat 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Les propines en locals públics 

Continguts estratègics: 

• Aplicar estratègies de comprensió escrita abans de llegir un text: cerca de la 

comprensió global i la idea general 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Lliçó 11: Ich freue mich so 
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TEMA: EMPRENEDORS: Noves idees, noves empreses; renovar-se, reciclar; 

activitats d'oci, felicitacions 

 

 

TASQUES: 

• Opinar respecte al que succeeix en una foto 

• Llegir atentament un text amb la finalitat de trobar i assenyalar la informació 

específica correcta 

• Llegir unes felicitacions d'un llibre de convidats amb la finalitat de completar 

una tasca 

• Opinar sobre l'origen d'alguns productes 

• Intentar endevinar accions o activitats concretes a través de la mímica 

• Preguntar per la freqüència en la realització d'algunes accions o activitats 

Objectius comunicatius: 

• Establir suposicions i donar l'opinió personal sobre alguna cosa 

• Dir de què està fet un producte 

Continguts gramaticals: 

• Els verbs reflexius: sich fühlen, sich freuen;...“ 

• La preposició aus (Dat.) + substantiu referit a matèria. La W-Frage: 

Woraus...? 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Productes i objectes d'ús freqüent 

• Matèries primeres 

• Celebracions 

• Verbs de pensament: denken, glauben,... 

• Els adverbis de freqüència 
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• Frases i expressions útils d'opinió, pensament, gust, agraïment i felicitació 

Continguts fonètics: 

• Observar la melodia i entonació en les oracions subordinades 

 

Continguts socioculturals: 

• Les empreses GmbH 

• La cultura del reciclatge en D-A-CH 

• Un restaurant d'Hamburg 

• L'ocupació de Du o Sie a nivell laboral o professional 

• Fórmules de salutació i comiat en una felicitació 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

Continguts estratègics: 

• Emprar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Amb ajuda d'unes frases útils, usar un text escrit com a model per produir un 

altre de forma similar 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge amb la finalitat d'evitar fallades en 

l'expressió oral 

Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Lliçó 12: Wenn es warm ist, essen wir meist Salat 

TEMA: ALIMENTAR-SE BÉ: Hàbits alimentaris; enquestes, estadístiques; 

diferències entre països 

TASQUES: 

• Realitzar unes prediccions sobre el contingut d'un text i verificar-les 

• Dir si unes informacions d'un text són veritables o falses 

• Emplenar un qüestionari sobre hàbits alimentaris 

• Intercanviar informació sobre els hàbits alimentaris propis i cercar 
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coincidències amb altres companys 

Objectius comunicatius: 

• Establir suposicions i donar l'opinió personal sobre alguna cosa 

 

• Expressar sorpresa 

• Comparar costums i hàbits alimentaris 

• Parlar sobre els hàbits alimentaris propis 

Continguts gramaticals: 

• El connector condicional / temporal wenn; el correlat opcional dann en 

l'oració principal 

• Repàs del connector dass 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Aliments, menjar 

• Begudes 

• Adverbis i locucions adverbials de quantitat 

• Adverbis de freqüència 

• Frases i expressions útils de sorpresa 

Continguts fonètics: 

Observar l'accent i la pronunciació de la síl·laba àtona o prefixe Ge- / ge 

Continguts socioculturals: 

• Una enquesta sobre hàbits alimentaris dels alemanys 

• Un blog de menjar sa 

• Estadística d'activitats d'oci i temps lliure dels alemanys 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Aspectes pragmàtics de l'alemany a l'hora de tractar amb algú i en la forma 

d'expressar-se 
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• Els preus dels aliments en D-A-CH 

Continguts estratègics: 

• Emprar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

 

• Comparar una mateixa paraula en dos o més idiomes i observar les 

diferències 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per redactar un comentari en un fórum 

d'Internet 

Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Repàs dels temes 1 a 12 

PREVISIÓ DE DIES: 31 DE GENER 

Modul 5: Lliçons 13, 14, 15 

Lliçó 13: Meine erste Deutschlehrerin 

PREVISIÓ DE DIES: 10.02. – 08.03.2021 

TEMA: APRENENT ALEMANY: Experiències, consells útils, tipus d'alumne i 

metodologies, la melodia dels idiomes 

TASQUES: 

• Respondre a preguntes de comprensió auditiva 

• Assenyalar quines informacions són correctes d'una audició 

• Intercanviar informació amb un company sobre l'experiència personal en 

l'aprenentatge d'idiomes 

Objectius comunicatius: 

• Parlar sobre els primers contactes amb la llengua alemanya 

• Donar importància a alguna cosa 

• Parlar sobre com sonen l'alemany i altres idiomes 

Continguts gramaticals: 
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• El connector temporal als 

• Repàs de formes del Präteritum i del Perfekt , del connector causal weil i 

d'algunes formes del comparatiu de l'adjectiu 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Consells i trucs d'aprenentatge 

• Tipus d'alumne: kognitiv, visuell;... 

• Adjectius qualificatius referits a l'idioma: hart, weich;... 

• Frases i expressions útils per donar importància a alguna cosa 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a la pronunciació dels sufixos d'adjectius „-ig“ i „-lich“ i 

discenir-los ortogràficament 

Continguts socioculturals: 

• Referències a Berlín, la Universitat de Frankfurt i el Goethe-Institut . 

• Consideracions sobre el Schönstes deutsches Wort 

• Publicitat on-line de cursos d'alemany en vacances 

• Experiències a Brasil 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Els idiomes oficials de D-A-CH i l'alemany a altres països 

Continguts estratègics: 

• Analitzar les raons per aprendre una llengua estrangera, i en concret 

l'alemany 

• Usar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Comparar una mateixa paraula o una estructura gramatical en dos o més 

idiomes i observar-ne les diferències 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge amb la finalitat de preparar un examen 

oral 
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• Consells i estratègies d'aprenentatge d'un idioma 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

 

 

Lliçó 14: Es werden fleißig Päckchen gepackt 

TEMA: REGALS: Regals humanitaris; processos del servei de correus, alegria i 

agraïment 

TASQUES: 

• Assenyalar quines informacions d'un text són correctes 

• Realitzar preguntes a una sèrie de respostes donades 

• Reconèixer frases i expressions útils d'alegria per alguna cosa 

• Descriure i preguntar per accions o processos en una oficina de correus 

Objectius comunicatius: 

• Establir suposicions i donar l'opinió personal sobre alguna cosa 

• Descriure accions o processos 

• Dir els regals i el destinatari dels mateixos 

• Expressar satisfacció o alegria per alguna cosa 

Continguts gramaticals: 

• La veu passiva en present 

Continguts lèxico-semàntics: 

• El servei de correus 

• Frases i expressions útils de satisfacció i alegria 

Continguts fonètics: 

• Observar la melodia, l'accent i l'entonació de les oracions en passiva 

Continguts socioculturals: 

• La tasca del projecte humanitari de Weihnachten im Schukarton 
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• Fórmules de salutació i comiat en cartes a un amic 

• Referencia al projecte humanitari Kinder helfen Kindern 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

 

• Iniciatives humanitàries de l'època pre-nadalenca 

Continguts estratègics: 

• Seguir unes pautes i usar frases i expressions útils per redactar un carta 

d'agraïment 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge abans i després de redactar una carta 

d'agraïment: estructura de la carta i correcció d'errors 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Lliçó 15: Gleich geht's los 

TEMA: PROGRAMES DE TELEVISIÓ: La sèrie Tatort; gustos i preferències 

televisives 

TASQUES: 

• Relacionar els continguts i el tema d'un text de divulgació 

• Corregir les informacions falses d'un text 

• Relacionar preguntes sobre hàbits i gustos televisius amb una sèrie de 

respostes 

• Intercanviar informació amb els companys sobre l'ús propi dels mitjans de 

comunicació i audiovisuals 

• Jugar a dir a qui regalem alguna cosa 

Objectius comunicatius: 

• Parlar sobre gustos i preferències televisius 

• Parlar de l'ús propi dels mitjans de comunicació i audiovisuals 

Continguts gramaticals: 
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• Verbs amb doble règim: de datiu de persona i acusatiu de cosa: kaufen, 

geben, schenken 

• Repàs dels pronoms en acusatiu i datiu 

• Sintaxi: la col·locació dels complements directe i indirecte en l'oració simple 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Mitjans de comunicació i audiovisuals 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a la síl·laba tònica en la pronunciació de sigles: die ARD, die 

ZDF 

Continguts socioculturals: 

• Els canals de TV estatals i alguns privats d'Alemanya 

• Referencia a pel·lícules, sèries, presentadors i actors de TV 

• Referencies i informació sobre la sèrie Tatort 

• Els joves i l'ús actual de les noves tecnologies 

• Dades de la història de la televisió alemanya 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Allotjament especials en D-A-CH 

Continguts estratègics: 

• Aplicar estratègies prèvies a una audició: emplenar un mapa conceptual 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Modul 6: LLiçons 16, 17, 18 

Lliçó 16: Darf ich fragen, ob...? 

PREVISIÓ DE DIES: 10.03. – 29.03.2021 

TEMA: ALLOTJAMENT A l'HOTEL: Reserva d'una habitació; queixes; les 

dependències d'un hotel; la descripció del camí 

TASQUES: 
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• Relacionar situacions típiques en la recepció d'un hotel mitjançant una 

audició 

• Assenyalar quines informacions d'una audició són correctes 

• Identificar quines parts d'un diàleg pertanyen a cada interlocutor 

• Assajar un diàleg entre recepcionista i client, observant les fórmules de 

cortesia 

• Interactuar a classe i jugar a suposar en quina dependència d'un hotel es 

troba una persona 

• Descriure el camí a un lloc concret i jugar a esbrinar aquesta destinació 

• Preguntar de forma educada per les prestacions d'un hotel 

• Traçar la descripció del camí a una dependència de l'hotel 

• Jugar a descriure una descripció del camí incorrecta i determinar en quina 

part de l'hotel estem 

Objectius comunicatius: 

• Reservar una habitació 

• Demanar informació de forma educada sobre les prestacions de l'hotel 

• Preguntar per la descripció del camí a una dependència de l'hotel 

• Dir on es troba situada una dependència de l'hotel 

Continguts gramaticals: 

• Sintaxi: les oracions interrogatives indirectes amb el connector ob i algunes 

W-Fragen: Wie lange... 

• Preposicions de lloc de datiu: gegenüber von; an...vorbei... 

• Preposicions de lloc amb acusatiu: durch... 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Les dependències d'un hotel 

• Fórmules de cortesia per preguntar o demanar alguna cosa 
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• Preposicions de lloc 

• Abreviatures: Mo-Fr, etc. 

 

 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a l'accent i la pronunciació de paraules compostes, de forma 

aïllada i en context 

Continguts socioculturals: 

• Fórmules de cortesia per preguntar o demanar alguna cosa 

• Disculpar-se o acceptar disculpes 

• Salutació, encapçalament i comiat en reservar per escrit 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Allotjament especials en D-A-CH 

Continguts estratègics: 

• Usar fórmules de cortesia per a una comunicació oral més exquisida 

• Comparar una mateixa paraula en dos o més idiomes i observar-ne les 

diferències 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per aconseguir una lectura detallada d'un 

text 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Lliçó 17: Wir wollen nach Rumänien 

TEMA: DE VACANCES: El diari d'un viatge; costums vacacionals; paisatges i 

països 

d'Europa 

TASQUES: 

• Assenyalar quina informació d'una audició és correcta 
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• Descriure una paraula del vocabulari bàsic mitjançant una definició 

• Relacionar les parts del diari d'un viatge amb unes fotos 

• Assenyalar quina informació del diari del viatge és correcta 

• Intercanviar informació sobre els costums vacacionals 

• Comprendre el vocabulari del diari de viatge mitjançant el context 

Objectius comunicatius: 

• Dir el meu mitjà de transport preferit 

• Parlar sobre gustos i costums vacacionals 

• Dir on vaig estar les meves últimes vacances 

Continguts gramaticals: 

• Les preposicions de lloc amb canvi de cas (Welchselpräpositionen: an, auf, 

in...) 

• Wohin...? + acusatiu; Wo...? + datiu 

• Parar esment a les preposicions de lloc amb noms propis de lloc: nach 

Italien, in die Schweiz... 

• Repàs del connector wenn 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Mitjans de transport 

• Viatjar 

• Paisatges 

• Pronoms indefinits de persona i de cosa: etwas, einer... 

• Frases i expressions útils per opinar sobre alguna cosa 

Continguts fonètics: 

• Observar la pronuncia de les consonants oclusives sonores i sordes a 

final síl·laba o paraula 

Continguts socioculturals: 
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• Llocs i paisatges d'Europa Central i dels països de l'est europeu 

• Rutes de creuer al llarg del Rin 

• Referència a paisatges i llocs a Europa 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

Continguts estratègics: 

• Emprar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge amb la finalitat de pensar una resposta per 

escrit a una invitació 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Lliçó 18: Ich freue mich auf Sonne und Wärme 

TEMA: EL TEMPS ATMOSFÈRIC: Fred o calor?; interessos, inquietuds, somnis; 

el 

clima a D-A-CH 

TASQUES: 

• Comprendre i relacionar opinions relatives al temps 

• Intercanviar informació sobre satisfacció, empipament o interès per alguna 

cosa 

• Respondre a preguntes de comprensió lectora i fer noves preguntes respecte 

al text del clima a D-A-CH 

• Jugar a endevinar en quin país o lloc hom es troba 

• Entrevistar a un company sobre els seus gustos, interessos i inquietuds i 

esbrinar possibles dades falses 

Objectius comunicatius: 

• Raonar el gust pel fred o la calor 

• Parlar sobre el temps atmosfèric del lloc d'origen 

Continguts gramaticals: 
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• Verbs (reflexius) amb preposició, amb acusatiu i datiu: sich freuen auf / über, 

träumen von;... 

• W-Fragen amb preposició: Worauf...?, Wovon...?;... 

• Adverbis pronominals: Darauf, davon;... 

• Repàs de les formes de comparatiu i superlatiu de l'adjectiu 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Els fenòmens atmosfèrics 

• Les estacions de l'any 

• Els mesos de l'any 

• Els punts cardinals 

• Adjectius qualificatius referits al temps 

Continguts fonètics: 

• Observar en quines posicions s'observa la pronunciació de la consonant „h“ i 

en quins no 

Continguts socioculturals: 

• El clima a D-A-CH 

• El clima a altres països del món 

• La professió de meteoròleg 

• Dades extremes i récords meteorològics a Alemanya 

Continguts estratègics: 

• El clima a D-A-CH 

• El clima a altres països del món 

• La professió de meteoròleg 

• Dades extremes i récords meteorològics a Alemanya 

Modul 7: LLiçons 19, 20, 21 

Lliçó 19: Wohin gehen wir heute? 



  Programació Alemany curs 2020-2021  

230 

 

PREVISIÓ DE DÍES: 12.04. - 05.05.2021 

TEMA: UNA TARDA CULTURAL: Programes culturals; llocs, activitats i persones; 

recitant un poema. 

TASQUES: 

• Assenyalar quina informació d'una audició sobre suggeriments d'oci és 

correcta 

• Reconèixer oracions que expressen adreça „On?“, „A on?“ o „D'on?“ 

• Relacionar unes definicions amb l'esdeveniment o espectacle al que 

corresponen 

• Assajar un diàleg amb la finalitat de convèncer a algú d'anar a algun 

esdeveniment cultural 

• Preguntar i expressar l'adreça: On?, A on? o D'on? 

Objectius comunicatius: 

• Parlar sobre l'últim esdeveniment visitat o vist 

• Proposar o suggerir alguna cosa a algú 

• Convèncer a algú de fer alguna cosa junts 

• Mostrar cert desinterès per un pla 

Continguts gramaticals: 

• Preposicions de lloc d'adreça o referides a una activitat o persona: aus, von, 

bei, zu;... 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Esdeveniments culturals, espectacles, activitats d'oci 

• Frases i expressions útils per convèncer a algú d'alguna cosa 

• Frases i expressions útils per mostrar indecisió 

Continguts fonètics: 

• Observar la pronunciació del parell de diftongs „ei“ i „ie“ i diferenciar-los 
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entre si 

Continguts socioculturals: 

• Referència a llocs d'interès cultural a Múnic 

• Esdeveniments culturals 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Conèixer més a fons els poetry eslams 

Continguts estratègics: 

• Emprar un text escrit com a model per produir un altre de forma similar: un 

poema 

• Comparar una mateixa paraula en dos o més idiomes i observar les 

diferències 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per a una millor interacció oral: discutir 

plans i propostes d'oci 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Lliçó 20: Ich durfte eigentlich keine Comics lesen 

TEMA: LLIBRES: El llibre favorit de la infància; gustos i preferències literàries; 

interès o desinterès; recomanacions 

TASQUES: 

• Reconèixer el vocabulari bàsic de la lliçó 

• Relacionar unes opinions respecte al llibre favorit de la infància amb els 

respectius protagonistes 

• Intercanviar informació respecte als hàbits de lectura propis i emplenar un 

qüestionari 

Objectius comunicatius: 

• Comentar els propis hàbits de lectura 

• Parlar sobre gustos i preferències literàries 
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• Relatar els hàbits de lectura de la infància 

Continguts gramaticals: 

• El Präteritum dels verbs modals 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Tipus de llibre i premsa 

• Frases i expressions útils d'interès o desinterès per alguna cosa 

• Adjectius qualificatius per a un llibre: spannend... 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a l'accent, melodia i entonació d'unes oracions que expressen 

interès o desinterès per alguna cosa 

Continguts socioculturals: 

• Referència a llibres, personatges i autors coneguts de literatura infantil i 

juvenil: Christine Nöstlinger, Heidi... 

• Referència a l'escriptor Martin Suter i la seva obra Small World 

• Referencia a llibres, personatges i autors coneguts de literatura infantil i 

juvenil: Erich Kästner, Harry Potter... 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Curiositats entorn al consum literari i al llibre en general a Alemanya 

• Conèixer més d'a prop l'activitat de dues llibreteres a Múnic 

Continguts estratègics: 

• Emprar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Seguir unes pautes i emprar un text escrit com a model per produir un altre 

similar 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per a una millor comprensió lectora: 

comprensió global i detallada d'un text 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 
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Lliçó 21: Ja, genau. Den meine ich. 

TEMA: ROBATORIS: La declaració davant la policia; evitar un robatori. 

Habilitats i oferta i demanda de serveis 

TASQUES: 

• Explicar una experiència pròpia respecte a un possible robatori 

 

• Familiaritzar-se amb el vocabulari bàsic de la lliçó 

• Respondre a preguntes de comprensió d'un text oral referit a un robatori i 

relacionar altres informacions 

• Distingir consells abans i després d'un robatori 

• Discutir en classe consells o trucs per evitar robatoris 

• Jugar a la barata oferint i demandant serveis domèstics 

• Jugar a ser detectius inventant coartades 

• Jugar a dir quines activitats faig per mi mateix i quines encarreg 

Objectius comunicatius: 

• Fer hipòtesis sobre el que succeeix en una fotografia 

• Relatar un succés 

• Descriure i identificar a una persona 

• Donar consells útils davant un robatori 

• Expressar una habilitat 

• Dir el que un fa per si mateix i el que vol encarregar a una altra persona 

Continguts gramaticals: 

• Els determinants demostratius: jeder; der; da; dieser; hier en nominatiu i 

acusatiu 

• Oracions interrogatives amb la W-Frage: Welch-...? 

• La conjugació i l'ús del verb lassen 
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Continguts lèxico-semàntics: 

• Targetes i documents 

• Parts i objectes d'un habitatge 

• Activitats i accions freqüents 

• Frases i expressions útils d'estar acord en alguna cosa 

 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a la pronunciació de les vocals amb Umlaut: ä, ö, ü , distingint 

entre llargues i curtes 

Continguts socioculturals:  

• Targetes: referències a la targeta sanitària de la AOK i una altra 

documentació 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Altres formes de consum: intercanvi de coses, barates 

Continguts estratègics: 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per redactar una història 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

Modul 8: Lliçons 22, 23, 24 

Lliçó 22: Seit ich mein Auto verkauft habe ... 

PREVISIÓ DE DIES: 10.05. – 02.06.2020 

TEMA: COMPARTINT EL COTXE: Avantatges de compartir el cotxe; llogar o 

reservar en línia; ús dels mitjans de transport 

TASQUES: 

• Identificar la informació correcta d'un text oral relacionat amb el Carsharing 

• Relacionar les opinions de gent que comparteix cotxe 

• Representar un diàleg preguntant per unes instruccions i explicant-les 
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• Intercanviar informació sobre l'ús propi dels mitjans de transport 

• Intercanviar informació sobre canvis en activitats o hàbits a partir d'un 

moment concret en el temps o fins a un moment concret 

Objectius comunicatius: 

• Preguntar de forma educada per les instruccions d'alguna cosa 

• Explicar procediments 

• Parlar de l'última reserva feta per Internet 

• Parlar dels costums propis en l'ús dels mitjans de transport 

Continguts gramaticals: 

• Els connectors temporals seit, seitdem i bis 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Donar-se d'alta per Internet 

• Mitjans de transport 

• Les estacions de l'any 

• Adverbis de temps: zuerst, dann... 

Continguts fonètics: 

• Observar la pronunciació de la consonant „z“ en totes les posicions 

Continguts socioculturals: 

• Referència a la Deutsche Bahn (DB) 

• Salutacions i comiats en un e-mail a un amic 

• Ús de fórmules corteses per demanar alguna cosa 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• L'ús del transport públic a Alemanya 

Continguts estratègics: 

• Usar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Comparar una mateixa paraula en dues o més idiomes i observar les 
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diferències 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per a una millor comprensió auditiva 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

 

 

 

Lliçó 23: Der Beruf, der zu mir passt 

TEMA: SATISFACCIÓ EN EL TREBALL: Professions adequades; descripció de 

treballs i persones; el sistema educatiu. 

TASQUES: 

• Assenyalar quina informació d'una ressenya bibliogràfica és veritable 

• Determinar el grau de satisfacció d'unes persones 

• Entrevistar a un company sobre el grau de satisfacció en la seva activitat o 

treball 

• Descriure i identificar persones 

Objectius comunicatius: 

• Descriure l'estat anímic d'algú 

• Dir quines activitats són grates 

• Raonar els motius de llegir o no un llibre 

• Descriure o definir a una persona o un objecte 

• Expressar satisfacció o insatisfacció 

Continguts gramaticals: 

• Els pronoms i les oracions de relatiu en nominatiu i acusatiu 

Continguts lèxico-semàntics: 

• L'educació i la formació 

• Els nivells educatius 
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• Carreres universitàries 

• Professions 

• Frases i expressions útils de satisfacció o insatisfacció 

Continguts fonètics: 

• Observar la pronunciació dels grups consonàntics „sch“ i „ch“ 

Continguts socioculturals: 

• Referència a periòdics alemanys: Süddeutscher, Merkur;… 

• El sistema educatiu alemany 

• Noves formes d'ensenyar a l'escola alemanya 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

Continguts estratègics: 

• Emprar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per a una millor comprensió lectora 

• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

• Redactar un CV en format taula 

Lliçó 24: Wie sah dein Alltag aus? 

TEMA: UNA ESTADA A l'ESTRANGER: Treballadors fora de casa; experiències 

passades positives i negatives, aspectes D-A-CH 

TASQUES: 

• Dir si unes informacions d'un text són veritables o falses 

• Intercanviar endevinalles respecte al vocabulari bàsic de la lliçó 

• Assenyalar quina informació d'una entrevista a una cooperant d'una ONG és 

veritable 

• Explicar experiències reals a l'estranger o inventar una 

• Crear un concurs sociocultural sobre un país 

Objectius comunicatius: 
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• Descriure el que succeeix en una foto de benvinguda 

• Explicar l'última vegada que vam anar a recollir a algú 

• Expressar entusiasme o decepció sobre experiències passades 

Continguts gramaticals: 

• La formació del Präteritum dels verbs forts i febles 

 

• Repàs del Präteritum dels verbs modals, de formes del Perfekt , del grau 

superlatiu de l'adjectiu i de connectors subordinants 

Continguts lèxico-semàntics: 

• Documentació per a estades en l'estranger 

• Codis i senyals 

• Adverbis de freqüència 

• Frases i expressions útils d'entusiasme i decepció 

Continguts fonètics: 

• Parar esment a la pronunciació de la consonant „s“ en totes les posicions i 

observar les diferències ortogràfiques 

Continguts socioculturals: 

• Referències a l'ONG Metges sense Fronteres 

• Aspectes D-A-CH 

• Altres alternatives per treballar a l'estranger 

• Referencia a la vida d'Albert Schweizer 

• Variants lèxiques de l'alemany (D-A-CH) d'algunes paraules 

• Curiositats socioculturals D-A-CH 

Continguts estratègics: 

• Emprar frases i expressions útils per a una millor interacció oral 

• Aplicar estratègies d'aprenentatge per preparar un examen oral 
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• Llegir i comprendre les estratègies d'aprenentatge del vocabulari bàsic 

REPÀS : 02.06 - 07.06.2021 

MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 

 

 

 

LLIBRES DE TEXT: 

Menschen A2, de l'editorial Hueber. 

• KURSBUCH 101902-0 

• ARBEITSBUCH 111902-7 

LLIBRES DE LECTURA: 

A triar per part de l'alumnat 

ALTRES MATERIALS: 

• KLIPP UND KLAR GRAMÁTICA PRÁCTICA DE ALEMÁN 

• GRUNDSTUFEN-GRAMMATIK, ED. HUEBER 

• DICCIONARIO ESENCIAL ESPAÑOL–ALEMÁN / ALEMÁN–ESPAÑOL 

(KLETT/LANGENSCHEIDT) 

• GRAMMATIK, SCHUBERT VERLAG 

 

ALEMANY INTERMEDI B2.2 

PROFESSORA: María de Guadalupe Martínez Torres  

CURS I HORARI DE CLASSES: B2.2 / DILLUNS I DIMECRES DE 18:10 A 20:00 

HORES 

HORARI DE TUTORIA:dilluns i dijous de 15:30 a 16:00 i de 18:00 a 18:25 h 

DATES D’EXÀMENS (PREVISIÓ: PRIMER TRIMESTRE): 

PROVA DE PROGRÉS: Del 23 al 27 de novembre 

SEGON TRIMESTRE: 

Del 1 al 5 de febrer; escrit del 8-12 de febrer 
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TERCER TRIMESTRE: 

Examen final Intermedi B2.2: Pendent de confirmar (principis de juny) 

DATES D’ACTIVITATS CULTURALS (PREVISIÓ): 

Abans de Nadal i de Pasqua, dia 23 d'abril (Sant Jordi) i altres depenent de 

l'oferta. 

 

 

MATERIAL DIDACTIC 

Llibre de text: Kompass DaF B2.2 ISBN: 978-3-12-67000-3 i recursos 

proporcionats per la professora 

Llibres de lectura: a triar entre material proporcionat per la professora, llibres i de 

revistes. 

 

MATERIAL RECOMANAT 

Programm Gramática – Alemán para hispanohablantes A1-C2: ISBN :978-84-

254-2501-1; Ed. Herder; Autores:Brigitte i Roberto Corcoll 

Klipp und Klar: Gramática práctica de alemán, Ed. Klett; A1, A2, B1; 

ISBN: 978-84-15620-67-9 

 

14/10/2020, 17 h, aula 1: Präsentation  und Infos: / Presentació i informacions 

 

Per tal de familiaritzar als nous alumnes de l’EOI amb les plataformes i eines 

digitals que emprarem durant el present curs, (i més encara si es dóna l’escenari 

C), i per tal d’explicar-les les mesures sanitàries (distànciament, mascareta, gel 

hidroalcohòlic, el  

 

Pla de contingència penjada en la nostra web, explicar els horaris, i les entrades i 

les sortides: neteja abans i després de cada classe, sortir puntuals ja que hem de 

ventilar finestres obertes 5 minuts després de cada classe, etc. etc, es convocaran 

als alumnes els dies 15 d’octubre a les 17h, a l’aula 1, és a dir: una setmana 

abans de començament de les classes ordinàries. 

 

TEMPORITZACIÓ CONTINGUTS 
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Durant el present curs la temporització es fa en base a 58 sessions lectives de 

dues hores cada sessió. (110 minuts) 

 

S’ha de tenir en compte que dins el còmput d’aquestes hores també estan incloses 

proves i activitats abans de Nadal i Pasqua. Així que es programaran els 

continguts en base a unes 51 sessions de dues hores. 

Hi ha 5 àrees temàtiques. .En cada lliçó / àrees temàtiques es treballen cada una 

de les habilitats / capacitats /destreses: Comprensió lectora, auditiva, expressió 

escrita i la part oral. Es preveu veure una lliçó cada  3 setmanes, és a dir 6 

sessions per lliçó / àrea temàtica aproximadament, ja que es tracta de temes no 

tan extensos, tant de continguts gramaticals com de continguts comunicatius 

léxico-semàntics i fonològics.  

A continuació detallem una seqüenciació i temporalització dels continguts per 

lliçons i dates de previsió d’exàmens: 

 

 

Ârea temàtica: La formació professional avui:  

Lektion 6A: Berufsausbildung heute Fertigkeit: Sprechen 

Previsió de díes: 19.10 -11.11.2020 

   Wichtige Sprachhandlungen /Redemittel/Wortschatz 

● sich über Vor- und Nachteile von Ausbildung bzw. Studium austauschen 

● Einwände äussern 

● Wortschatz zu “Berufsausbildung heute” (Lehrbuch Seite 80, 

Lektionswortschatz) 

● Redemittel: Vor- und Nachteile benennen 

     Kompetenztraining 

● über Vor- und Nachteile sprechen 

Grammatik 

● Fugenelemente: -n, -en, -es und -s 

● Wortbildung: zusammengesetzte Nomen (Komposita), Wörter mit gleichem 

Wortstamm 
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● Adjektive auf -”isch” und Nomen auf -“ik” und -”iker” 

● Wortfamilien  

Strategien 

● Wörter in Wortfamilien lernen 

● Bedeutung der zusammengesetzten Nomen mithilfe des Genitivs oder mit 

Präpositionen (aus, für, in, über) erklären 

● Wortschatz im Kurs üben und wiederholen 

● Sätze laut lesen und dabei auf Aussprache von “ng” und “nk” achten 

 

Aussprache 

● Laute “ng” und “nk”  

 

           Lektion 6B: Neues beginnen Fertigkeit: Lesen 

Wichtige Sprachhandlungen /Redemittel/Wortschatz 

● Textaufbau analysieren, strukturierte Notizen erstellen, sich gegenseitig 

informieren 

● Meinungen äussern und über Erfahrungen sprechen 

● Wortschatz zu „Neues beginnen“ (Lehrbuch Seite 80, Lektionswortschatz) 

Kompetenztraining 

● Textbauplan erstellen 

Grammatik 

● Wörter, die Texte verknüpfen 

● zusammengesetzte Nomen 

● passende Verben zu Nomen bzw. bestimmte Wortverbindungen 

 

Strategien 

● Lesestrategie: Informationstext überfliegen 

● Textbauplan nach “Aspekte”, “Hauptaussage”, “Detailinformationen” 

erstellen:  Im Textbauplan die Hauptsaussage notieren sowie stichpunktartig 

wichtige Detailinformationen 

● Buch schliessen und mithilfe von Notizen den Inhalt des Informationstextes 

wiedergeben, Partner B macht sich Notizen, dann Rollentausch 
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● Besprechung der Notizen mit dem Partner: Info-Check. Eventuell Infos 

ergänzen 

● Zusammengesetzte Nomen mithilfe von “zu”, “für” und dem Genitiv 

● mithilfe von Notizen Sätze formulieren, um den Inhalt des Textes richtig 

wiederzugeben 

● Check-Liste für das erste Bewerbungsgespräch in eine sinnvolle 

Reihenfolge bringen 

Aussprache 

● Satzakzent 

 

Lektion 6C: Duale Erfahrungen: Fertigkeit: Hören 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

● strukturierte Notizen zu Radioberichten / Erfahrungsberichten erstellen, sich 

gegenseitig informieren 

● Meinung äussern und über Erfahrungen sprechen 

● Wortschatz zu „Duale Erfahrungen“ (Lehrbuch, Seite 80, 

Lektionswortschatz) 

Kompetenztraining 

Thematischen Aufbau erkennen 

 

Grammatik 

● Präpositionaladverbien: „dabei“ / „daran“ / „darüber“/ “darum”, “dadurch”, 

“davor”, “dagegen” 

● Nominal- und Verbalstil 

Strategien 

● Mithilfe von Notizen Informationen aus einem Bericht ergänzen 

● Zuerst Aussagen lesen, dann Bericht hören 

● Sätze im Verbalstil verwenden, da sie oft lebendiger und leichter 

verständlich sind 

● Hörstil „globales Hören“ 

● Hörstil „selektives Hören“ 
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Aussprache 

● Akzentsilben erkennen und Wortakzent sprechen 

 

Lektion 6D: Ich brauche Beratung Fertigkeit: Schreiben 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

● Aufbau von E-Mail mit Bitte um Beratung reflektieren 

● E-Mail mithilfe von Verweisformen verbessern und E-mail verfassen 

● Formelle Schreiben verfassen 

● Polysemie 

● Redemittel: “Beste Grüsse aus Erfurt”, “vielen Dank noch einmal für unser 

freundliches Telefonat heute”, “Bitte um Gesprächstermin”,.....  

● Wortschatz zu „Ich brauche Beratung“ (Seite 80 / Lektionswortschatz) 

 

Kompetenztraining 

● Aufbau von E-Mails erkennen 

● Verweisformen verwenden 

● Detailliert lesen und inhaltlich passende Sätze erkennen 

Grammatik 

● Pronomen:  und Präpositionaladverbien 

● Artikel: Possessivartikel: mein-, dein-, sein-,; Demonstrativartikel: dies, 

dieser, diese, dieses,.../der, die, den, das,.../solch-, ein- solch- 

● Adverbien: Adverbien der Aufzählung: erstens, zweitens, drittens,.../ zuerst, 

später, danach, schliesslich 

 

Strategien 

● Check-Liste für ein formelles Schreiben erstellen 

● Redemittel den Funktionen zuordnen 

● Prüfen, ob bei einer E-Mail die Tipps  aus der Check-Liste befolgt wurden 

● Austausch mit dem Partner und eine korrigierte E-Mail ins Heft schreiben 
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● Abschnitte einer E-Mail lesen und nach den Punkten “Einleitung”, 

“Hauptteil”, “Schluss” ordnen 

● Wiederholungen in der E-Mail vermeiden: markierte Textstellen durch 

Verweisformen ersetzen 

● Vorwissen zu einem Thema aktivieren 

● Detailliert lesen und inhaltlich passende Sätze erkennen 

● Sätze um die jeweilige Lücke sehr genau lesen, auf inhaltliche Aspekte und 

logischen Zusammenhänge achten 

● Vorgehen reflektieren: Wie haben Sie herausgefunden, welcher Satz in 

welche Lücke gehört, Was hat Ihnen bei der Lösung geholfen? 

● Bedeutung: einen Ausdruck mit eigenen Worten umformulieren (Mediation) 

Aussprache 

--- 

Lektion 7A: Aspekte unserer Ernährung Fertigkeit: Sprechen 

Previsió de díes: 16.11. - 21.12.2020 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

● Mindmap zum Thema “Ernährung” erstellen 

● Aussagen von Graphiken vergleichen und kommentieren 

● Im Kurs Kommentare vergleichen, offene Fragen sammeln, die in 

Kommentaren genannt wurden und gemeinsame Antworten finden 

● Wortschatz zu “Aspekte unserer Ernährung” 

● Redemittel: Kommentar im Kurs vorstellen: “Wir fanden es interessant, 

dass…., “Uns ist besonders aufgefallen, dass”…, “Man kann einen 

Zusammenhang zwischen...und….erkennen.” “Das Bild, das wir 

von….bekommen haben, ist….”, “Wir haben den Eindruck, dass…,” “Es 

erscheint uns verständlich / seltsam / problematisch, dass”, “Wir vermuten, 

dass…”, “Wir fragen uns, ob…”, “Zuletzt würde uns noch interessieren, 

warum / wie….” 

● Wortschatz zu „Aspekte unserer Ernährung“ (Lehrbuch Seite 92, 

Lektionswortschatz) 
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Kompetenztraining 

● Informationen vergleichen und kommentieren 

● Ein Kommentar anhand von Notizen und Redemitteln vortragen 

● Zusammenhang von Aussagen erkennen 

Grammatik 

● Wiederholung “dass”-Sätze 

● Wortbildung: zusammengesetzte Nomen (Komposita) 

Strategien 

● Bedeutung der Sätze durch unterschiedliche Betonung / Satzakzent 

● Wörter den Hauptbegriffen zuordnen 

● In Partnerarbeit Informationen aus Graphiken anhand von Notizen erhalten 

und sich dabei an Fragen orientieren 

● Sich mit dem Partner austauschen und Informationen zusammentragen 

● Gemeinsame Überlegung zu weiteren Aspekten: zu welchen Aspekten 

hätten Sie noch mehr Informationen? 

● Stichpunkte zu einem Kommentar notieren und kommentieren 

Aussprache 

● Wechsel des Satzakzents in kürzeren Sätzen 

 

 

 

Lektion 7B: Ernährungsindividualisten: Fertigkeit: Hören 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

● Zu Radiofeature Notizen machen und mit Zusammenfassungen vergleichen 

● Sich über Zitat austauschen 

● Argumentation in eigenen Worten wiedergeben (Mediation) 

● Sätze mithilfe von Synonymen in eigenen Worten formulieren: 

● Über Zitate und ihre Bedeutung sprechen: „Sorge für deinen Leib, doch 

nicht so, als wenn er deine Seele wäre.“ 

● Wortfammilie „sprechen“ 

● Modalverb „sollen“ 

● Wortschatz zu „Ernährungsindividualisten“ (Lehrbuch Seite 92, 

Lektionswortschatz) 
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Kompetenztraining 

 Positionen in Radiofeature verstehen 

 Aspekte eines Radiofeatures erkennen und benennen 

 Detailliertes Hören 

 

Grammatik 

● Modalverb „sollen“ zum Ausdruck der Distanzierung 

● Wortbildung: Adjektive aus Nomen bilden + Endung; Adjektiv: arm, frei, 

reich; Endung: -haltig 

 

Strategien 

● Ernährungskonzepte (ayurvedisch, Clean Eating, glutenfrei, Low Carb, 

Paleo-Ernährung, Rohkost, vegan, intervallfasten) im Internet recherchieren 

● Stichpunktartig Gründe aus einem Radiofeature notieren 

● Erneutes Hören, um Notizen zu überprüfen 

● In Gruppenarbeit Behauptungen sammeln 

Aussprache 

● Neuer Wortschatz 

 

 

 

Lektion 7C: Ernährung – nur Privatsache? Fertigkeit: Lesen 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Textaufbau analysieren und strukturierte Notizen erstellen 

 Argumentation von Artikel schriftlich wiedergeben 

 Meinung zu einem Thema äussern, Meinung des Partners in der indirekten 

Rede wiedergeben 

 Wortschatz zu Ernährung – nur Privatsache? (Lehrbuch Seite 92, 

Lektionswortschatz) 

 

Kompetenztraining 

 Argumentationsaufbau erkennen 

 

Grammatik 
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 Indirekte Rede und Konjunktiv I 

 Redewiedergabe mit „laut“ (ÜB) 

 

Strategien 

 Überschrift und Unterüberschrift eines Artikels aus einer Zeitschrift lesen 

und sich im Kurs austauschen; Beispiele nennen 

 Überfliegen eines Textes und Textart herausfinden 

 Erneutes Lesen eines Artikels, um Argumentationsaufbau zu erkennen (Im 

Text bestimmte Stellen markieren und passende Bezeichnung + 

Zeilennummern im Textbauplan notieren 

 Textbauplan erstellen, um logische Abschnitte eines Textes darzustellen 

und Informationen zu ordnen 

 Erkennen eines logischen Abschnitts durch Markierung von Ausdrücken und 

Wörtern 

 Verbformen anschauen und Regeln ergänzen (indirekte Rede, Konjunktiv 

 

 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

Lektion 7D: Das Problem mit den Resten Fertigkeit: Schreiben 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Zu Grafik Notizen machen und anhand der Notizen strukturierte 

Grafikinterpretation verfassen 

 Im Kurs oder Partnerarbeit über ein Thema diskutieren 

 Wichtige Informationen und Aspekte aus der Diskussion mit dem Partner 

notieren 

 Wortschatz zu „Das Problem mit den Resten“ (Lehrbuch Seite 92, 

Lektionswortschatz  

 Passende Verben in Redemitteln  
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Kompetenztraining 

 Grafiken interpretieren 

 Diskussionsfähigkeit 

 Ausdrücke im Kontext verstehen 

Grammatik 

 Wortbildung: Adjektive und Adverbien mit der Endung “-bar” 

Strategien 

 Wichtige Informationen und Aspekte aus einer Diskussion notieren 

 Mithilfe eines Schemas in eine Grafikinterpretation schreiben und hierzu 

einen Einleitungs- und Schlusssatz ergänzen 

 Einen Text unter bestimmten Gesichtspunkten korrigieren 

 Vorwissen zu einem Thema aktivieren 

 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

Lektion 8A: Trends im Sport Fertigkeit: Lesen 

Previsió de díes: 11.01.2021 – 08.02.2021 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Sich über Sportarten austauschen 

 Tatsacheninformation und Autorenhaltung unterscheiden 

 Kommentar verfassen und Kommentar anderer wiedergeben 

 Wortschatz zu „Trends im Sport“ (Lehrbuch Seite 104, Lektionswortschatz) 

 

Kompetenztraining 

 Textabschnitte logisch ordnen 

 Hauptinformation in Text erkennen 

 In Texten Haltungen erkennen 

 Im Forum mitdiskutieren 
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Grammatik 

 Mit Modalverben Vermutungen ausdrücken 

 

Strategien 

 Piktogramme anschauen und im Kurs die Namen von Sportarten notieren 

 Arbeit mit dem Wörterbuch 

 Im Internet zu einem bestimmten Thema recherchieren 

 Anhand von Notizen eine kurze Präsentation vorstellen (2 Min.) 

 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

Lektion 8B: Fünf Ringe für Skaten und Surfen Fertigkeit: Hören 

Previsió de díes: 09.12. – 20.01.2021 

 

 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 In Talkshow  Argumentation folgen und Tatsacheninformationen und 

Meinung unterscheiden 

 Argumentation wiedergeben und sich darüber austauschen 

 Wortschatz zu „Fünf Ringe für Skaten und Surfen“ (Lehrbuch Seite 104, 

Lektionswortschatz) 

Kompetenztraining 

 In Diskussion Tatsachen, Meinungen und Argumentation erkennen 

 Argumentation wiedergeben 

 

Grammatik 

 Modalsätze – Methoden beschreiben; Modale Nebensätze mit „dadurch, 

dass“ 
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 Wiederholung von „dass“-Sätzen 

 Nominalisierung von Verben und Formulieren von Sätzen mit der 

Präposition „durch· 

 Modale Angaben mit „durch“ und „mit“ 

 Wortstellung in Haupt- und Nebensätzen 

 

Strategien 

 Modale Angaben markieren und Sätze mit „indem“ und „dadurch, dass“ 

formulieren 

 Fotos betrachten und Fragen zum Sprechanlass lesen 

 Detailliertes Hören zur Herausfindung des Themas und mit vorheriger 

Vermutung vergleichen 

 Hören und dabei Stichpunkte zu bestimmten Erklärungen notieren 

 Beim Hören auf einem Zettel Argumentationsschritte (Begründung, 

Tatsache 1, Tatsache 2, Meinung, Fazit) in der richtigen Reihenfolge 

notieren 

 

 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

 

 

Lektion 8C: Fit genug? Check deine Werte! Fertigkeit: Schreiben 

Previsió de díes: 09.12. – 20.01.2021 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Positive und negative Aspekte digitaler Messgeräte sammeln 

 Beitrag für Lernplattform verfassen und sich darüber austauschen 

 Redemittel zu „In etwas einen Vorteil / Nachteil sehen: „Ich denke, dass.... 

viele Vorteile / Nachteile hat.“ „Mit diesen positiven / negativen 
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Auswirkungen kann / muss man rechnen:...“ „Der Hauptvorteil /-nachteil liegt 

für mich darin, dass....“ „Ein weiterer Vorteil / Nachteil ist....“ 

 Redemittel zu „ Einen fremden Standpunkt anführen und reagieren“: „Oft 

wird argumentiert, dass...“, Es gibt jedoch das Gegenargument, dass...“, 

„Für andere ist dieser Aspekt weniger wichtig: Sie meinen, dass....“, „Dem 

kann man entgegenhalten, dass...“ 

 

Kompetenztraining 

 Strukturierte Stellungnahme schreiben 

 Einen fremden Standpunkt (mithilfe von Redemitteln) anführen und 

reagieren 

 Einen Beitrag mithilfe von Leitpunkten und Redemittel schreiben 

 

Grammatik 

 Wortstellung bei Meinungsäusserungen, Begründungen 

 (dass-Sätze) 

 

Strategien 

 Mithilfe von Leitpunkten und Redemitteln  einen Beitrag schreiben 

 Anhand von Bildern und Unterthemen das Thema den Bildern zuordnen 

 Für eine Diskussion Fragen lesen und Notizen machen 

 Aspekte zu gewählten Unterthemen im Kurs zusammentragen 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

 

Lektion 8D: Krankenversicherung individuell Fertigkeit: Sprechen 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Diskussionsbeitrag mit eigenen Worten wiedergeben und darauf eingehen 

 Gelenkte Diskussion führen 

 Diskussion selektiv und detailliert hören 
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 Überschrift eines Kommentars lesen, Vorwissen aktivieren und 

Vermutungen anstellen 

 Beschreibung von Prozentzahlen 

 Grafiken für Textproduktion vergleichen und auswerten 

 Thema nach Vorgaben schriftlich bearbeiten 

 Aussagen inhaltlich passend zuordnen 

 Wortschatz zu „Krankenversicherung individuell“ (Lehrbuch, Seite 104, 

Lektionswortschatz 

 

Kompetenztraining 

 Auf Redebeiträge eingehen 

 Diskussion führen 

 Grafiken für Textproduktion auswerten 

 

Grammatik 

 Wortstellung in Haupt- und Nebensätzen 

Strategien 

 Arbeiten in Kleingruppen: Argumente für und gegen etwas notieren 

 Zu dem Gesagten (aus einem Gesprächsbeitrag) Notizen machen 

 

 

Aussprache 

 Satzakzent in längeren Sätzen 

 Neuer Wortschatz 

 

 

Lektion 9A: Das motiviert mich! Fertigkeit: Lesen 

Previsió de díes: 10.02.2021 – 10.03.2021 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Sich über Zitate zum Thema „Motivation“ austauschen 
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 Mit W-Fragen Textinhalt erschliessen 

 Zusammenfassungen mit Regeln vergleichen und korrigieren 

 Wortschatz zu „Das motiviert mich!“ (Lehrbuch Seite 116, 

Lektionswortschatz) 

 Selektives Hören 

 Zitat auswählen und eine kurze Stellungnahme mit einem Beispiel aus 

eigener Erfahrung vorbereiten, anschliessend einen Tipp geben 

 

Kompetenztraining 

 Text mithilfe von Fragen verstehen 

 Regeln für Zusammenfassung kennen und anwenden 

 

Grammatik 

 Nomen-Verb-Verbindungen 

 Nomen und Verben mit Präpositionen 

 Formulierung von Satzvarianten 

 Partizip I und II als Adjektiv: Bedeutung und Funktion 

 

Strategien 

 Nomen und Verben mit Präpositionen lernen 

 Gruppenarbeit: sich gegenseitig Fragen stellen und diese beantworten 

 Hauptthema eines Ausgangstextes und ggf. Autor und Erscheinungsdaten 

nennen, bevor man in einer Zusammenfassung auf die zentralen 

Informationen eingeht. 

 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

Lektion 9B: Lob ist nicht gleich Lob Fertigkeit: Schreiben 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 
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 Textbauplan zu Zeitschriftenartikel erstellen 

 Mithilfe des Textbauplans eine schriftliche Zusammenfassung erstellen 

 Mithilfe von passenden Redemitteln eine Zusammenfassung / Sätze 

schreiben (richtig loben) 

 Wortschatz zu „Lob ist nicht gleich Lob“ (Lehrbuch Seite 116, 

Lektionswortschatz) 

 

Kompetenztraining 

 Artikel schriftlich zusammenfassen 

 

Grammatik 

 Wortbildung: Nomen aus Infinitiven 

 Wortstellung: In dem Artikel geht es darum,  

 

Strategien 

 Infinitive als Nomen verwenden. Das Genus ist Neutrum: das Loben 

 Anhand von Punkten eine Zusammenfassung eines Artikels planen 

 In Partnerarbeit aber separat eine Zusammenfassung schreiben, und zwar 

mithilfe von Redemitteln: „Der Artikel erklärt dies damit, dass...“, „Das Fazit 

des Artikels ist, dass...“, „Als Grund dafür wird genannt, dass...“, „Der Artikel 

beschäftigt sich mit der Frage...“, „Zunächst geht es darum“, „Des Weiteren 

geht es darum..“, 

 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

Lektion 9C: Lob – pro und contra Fertigkeit: Sprechen 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Zu Aussagen Stellung nehmen und gelenkte Diskussion führen 

 Über Diskussion berichten 
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Kompetenztraining 

 Diskussion führen 

 

Grammatik 

 Interpunktion:  

 

Strategien 

 Richtige Wortwahl treffen 

 Pausen  an sinnvollen Stellen beim Sprechen machen 

 

Aussprache 

 Pausen in längeren Sätzen 

 

 

 

Lektion 9D: Gute Chefs und Chefinnen Fertigkeit: Hören 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Strukturierte Notizen zu Radiointerview erstellen, sich gegenseitig 

informieren 

 Interview schriftlich zusammenfassen 

 Sich über Führungsqualitäten austauschen 

 Wortschatz zu „Gute Chefs und Chefinnen“ (Lehrbuch Seite 116, 

Lektionswortschatz) 

 

Kompetenztraining 

 Anhand von Leitfragen Informationen beim Hören notieren 

 Hören und Inhalte zusammenfassen 
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Grammatik 

 Ersatzformen für das Passiv: „sein + zu“ + „Infinitiv“ 

 Ersatzformen für das Passiv: „sich lassen“ + Infinitiv 

 

Strategien 

 Die Bedeutung der Konstruktion „sein + zu“ + Infinitiv aus dem Kontext 

erschliessen: Frage: Welche Bedeutung ist in diesem Kontext sinnvoll? 

 Ersatzformen für das Passiv: Mit den Angaben in Klammern Sätze 

formulieren 

 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

Lektion 10A: Kommunikation – aber wie? Fertigkeit: Schreiben 

Previsió de díes: 15.03.2021 – 23.04.2021 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Sich über nicht funktionierende Kommunikation austauschen 

 Passende Wortwahl überprüfen 

 Formelle E-Mail verfassen 

 Wortschatz zu „Kommunikation – aber wie?“ (Lehrbuch Seite 128, 

Lektionswortschatz) 

 

Kompetenztraining 

 Formelle E-Mails verfassen 

 

Grammatik 

 Wiederholung Ersatzpassiv 

 

Strategien 
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 Grussformeln in E-Mails: Bei unbekannten Personen, zu denen man eine 

formelle Beziehung hat: „Mit freundlichen Grüssen“; Wenn man schon 

Kontakt hat: „ Viele Grüsse“; Bei Freunden bzw. Personen, die man sehr gut 

kennt:  „Liebe Grüsse“ 

 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

 

Lektion 10B: Interkulturelle Kompetenz Fertigkeit: Lesen 

 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Textbauplan zu Vortragsskript erstellen und Zusammenfassung verfassen 

 Sich über Erfahrungen und interkulturellen Missverständnissen austauschen 

 Wortschatz zu „Interkulturelle Kompetenz“ (Lehrbuch Seite 128, 

Lektionswortschatz 

 

Kompetenztraining 

 Zusammenfassung mithilfe von Textbauplan schreiben 

 

Grammatik 

 Irreale Bedingungssätze mit dem Konjunktiv II 

 Irreale Bedingungssätze mit dem Konjunktiv II in der Vergangenheit 

 

Strategien 

 Grussformeln in E-Mails: Bei unbekannten Personen, zu denen man eine 

formelle Beziehung hat: „Mit freundlichen Grüssen“; Wenn man schon 

Kontakt hat: „ Viele Grüsse“; Bei Freunden bzw. Personen, die man sehr gut 

kennt:  „Liebe Grüsse“ 

 

Aussprache 
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 Neuer Wortschatz 

 

 

 

Lektion 10C: Sich beschweren – wie geht das? Fertigkeit: Hören 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Notizen zu Vortrag erstellen und mit Zusammenfassung abgleichen 

 Beschwerdegespräch mit Tipps abgleichen 

 Beschwerdegespräch spielen 

 Detailliertes Hören und Beantwortung von Fragen 

 Ein Gespräch weiter fortsetzen und mit einem Partner spielen 

 

Kompetenztraining 

 Hauptaussagen erkennen, notieren und vergleichen 

 

Grammatik 

 Irreale Vergleichssätze mit dem Konjunktiv II 

 

Strategien 

 Beim Hören Notizen zu einem Vortrag machen 

 Eigene Notizen mit einer Zusammenfassung vergleichen und auf inhaltliche 

Fehler achten 

 

Aussprache 

 Neuer Wortschatz 

 

Lektion 10D: Aggressivität und Hass im Netz Fertigkeit: Sprechen 

 

Wichtige Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz 

 Zentrale Inhalte von Zeitungsartikel notieren 

 Auf Hasskommentare reagieren 
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 Meinung mithilfe von Vorschlägen und Begründungen formulieren (wenn 

möglich in Partnerarbeit) 

 Mithilfe von Notizen Artikel mündlich zusammenfassen 

 

Kompetenztraining 

 Artikel mündlich zusammenfassen 

 

Grammatik 

 Dass- Sätze (Wiederholung) zur Meinungsäusserung 

Strategien 

 Anhand der Satzmelodie Regeln konstruieren 

 

Aussprache 

 Satzmelodie in längeren Sätzen 

dos nivells, intermedi  

 

 

 

 

Als cursos d’A1, B2.1, C1.1 la qualificació mínima per promocionar i / o obtener la 
certificació de l’expedient acadèmic és d’un 5 (50%) a cada una de les parts. 

 

 

 

18. Activitats interdepartamentals 

 

Formació del professorat 

El departament d’alemany preveu un mínim de dues activitats de formació 

específiques durant el curs acadèmic. Amb aquesta finalitat s’establirà contacte 

amb algunes editorials que ofereixen cursos de formació i es proposarà la 

participació en alguns dels seminaris de formació del Goethe Institut que tenen 

lloc a Barcelona, a Palma o a València. A més a més, la direcció del centre ha 

previst per a aquest curs un seminari de formació que encara està pendent de 
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determinar. 

 

19. Reunions de departament 

No es preveuen reunions formals de departament per trimestre, ja que 

enguany el departament d’alemany és unipersonal. En lloc de reunions 

s’elaboraran informes trimestrials per a resumir l’inici de curs, composició de 

professorat, càrrecs assumits, totes les activitats culturals, i per comprovar 

que s’està complint la programació i temporització de continguts. 

 

20. Viatge d’estudis 

El departament d’alemany tenia previst un viatge d’estudis a Alemanya i/o 

Austria i/o Suïssa de 4- 5 díes, però davant les circunstàncies 

d’emergència sanitària, és a dir la pandèmia, i per motius de seguretat, no 

es podrá dur a terme. Així mateix, i si fos posible, s’està valorant fer 

excursions per Ciutadella amb una guía turística alemanya, amb la qual ja 

s’ha fet un primer contacte el curs passat, una visita a la ràdio alemanya 

Inselradio i activitats culturals i lingüístiques per Palma de Mallorca  durant 

un cap de semana.  

 

21. Previsió d’activitats culturals 

Per motius evidents mencionats abans, és a dir, la pandèmia en què estam 

immersos tots, enguany no es preveuen fer dos díes de portes obertes, per així 

donar a conèixer i promoure els idiomes que s’imparteixen a l’Escola d’Idiomes 

a Ciutadella. La promoció els idiomes es farà a través de les xarxes socials. 

 

Les activitats culturals temàtiques per Nadal, a Pasqua i en general, al 

transcurs del curs escolar es duran a terme si la situació sanitària millora. Es 

contempla fer una activitat mensual amb ponents alemanys, exposicions, 

xerrades, tallers, revista (articles) elaborada pels nostres alumnes per a Sant 

Jordi. 
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Està previst una possible excursió a Mallorca d’un cap de setamana i visitar la 

ràdio alemanya Inselradio (entrevista) i visites a llocs d’nterès amb activitats al 

carrer (gimkana, entrevistes a turistes alemanys, documental amb llengua 

alemanya), però, això dependrà de la situació sanitària, recomanacions de 

Conselleria de Salut i d’Educació.  

 

Es preveu fer una vegada al mes una projecció d’una pel·lícula al mes en versió 

original en llengua alemanya i posterior debat-discussió, seguint el plan de 

coningència anti Covid-19. Es pretén així fer la máxima difusió possible de les 

activitats organitzades pel departament d’alemany a l’EOI de Ciutadella. 

 

 


