BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 1
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

RECURSOS

CURS 2019/20, 1a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Comprendre dades sobre procedència i lloc de residència;

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

Saludar-se; acomiadar-se; presentar-se un mateix i presentar altres persones; deletrejar noms de
ï
q
q è
i el lloc de residència
Emplenar un formulari; elaborar una llista dels països de procedència dels companys
de curs; respondre per escrit preguntes sobre el nom, l’orígen i el domicili reescriure
petits textos correctament.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Fer llistes de noms o nombres
Traduir mots tot consultant un diccionari

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

Personalpronomen ich, du,
er/sie, Sie;Verben: sein,
kommen, wohnen, heißen;

lèxics: l‘alfabet, països,
Fitxes i formularis
nombres, (0-10); noms de les
lletres
Qüestionaris senzills

W-Frage: Wie? Wo? Woher?
Wer?;
.: in/aus;
Verbposition in W-Frage und

socioculturals i
sociolingüístics: informacions
sobre un mateix; identificació
personal; salutacions i
comiats segons el moment

.
Comprendre indicacions bàsiques per omplir fitxes o formularis; relacionar fotos amb
salutacions, paraules i conversacions; reconèixer nombres de països; llegir i comprendre
diferents diàlegs; emplenar un esquema amb
x.

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion 1: Herzlich
willkommen!
Còpies
Power Point

EOI de Calvià

Fitxes d‘inscripció

Comprensió lectora (de
diagnòstic)
Comprensió auditiva (de
diagnòstic)

Antwort.

del dia
estratègics: adaptació dels
missatge als recursos
lingüístics disponibles;
Ús de gestos per expressar
acord o desacords o
paraules simples
interculturals: diversitat
lingüística del propi entorn;
Existència de formes de
comunicació no lingüística
foneticofonològics:
Satzmelodie

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se

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

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

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 2
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

EOI de Calvià

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Donar i demanar dades personals
Identificar-se
Expressar acord o desacord

CURS 2019/20, 1a avaluació
Entendre dades concretes sobre números de telèfon o edats; comprendre diàlegs envers de
presentacions personals;

..

RECURSOS

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Localitzar i comprendre informació específica senzilla i predictible; relacionar les preguntes y
ompletar buits amb els verbs indicats;. Relacionar textos amb
fotos, entendre textos curts; trovar idiomes en una sopa de lletres.

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Usar fórmules habituals de cortesia; fer intervencions molt breus com ara presentar-se;
parlar molt breument d’un mateix; preguntar als companys si tenen Skype,
WhatsApp, Facebook i demanar les corresponents direccions; llegir diàlegs en veu
alta; preguntar per la professió, la nacionalitat, l’edat i les llengües que parla el
company.

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

Escriure breument sobre un mateix; emplenar formularis, qüestionaris i fitxes que
requereixen dades personals (nom, nacionalitat, adreça, edat,…); emplenar taules de
conjugacions verbals; emplenar els buits d’una taula de països, nacionalitats i
llengües.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Prendre notes de paraules clau i dades senzilles (dades peresonals, números de
telèfon,… )

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Personalpronomen und
Konjugation (wir/ihr); Verben
(haben, sprechen, lernen)
Was?;Ja/Nein-Fragen und
Antworten; *femenine Form von
Berufsbezeichnungen

lèxics: llengües,
nacionalitats, noms d’oficis i
professions, nombres (11100); seqüenciació dels
números de telèfon; noms
dels símbols habituals (@, /,
-)
socioculturals i
sociolingüístics:
normes fonamentals de
cortesia; presentacions de

Cartes de presentació

Comprensió lectora amb
gramàtica

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Kontakte
Còpies
Power Point
Kahoot
Fitxes

EOI de Calvià

Qüestionaris
Comprensió auditiva
Llistes de telèfon, de
contactes, d‘alumnes

persones: fórmules
genèriques
estratègics: adaptació del
missatge als recursos
lingüístics disponibles;
ús de gestos per
complementar paraules
simples
interculturals: existència de
formes de comunicació no
lingüística
Diversitat dels sistemes
d’escriptura
Les diferències i la diversitat
foneticofonològics:
Satzmelodie
Betonte Silben

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Donar i demanar dades personals: preguntar per l’adreça, el número de telèfon, l’edat,
la nacionalitat, la professió

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):

Manifestar interés o desinterés
Demanar i donar la paraula, interrompre, deixar parlar, etc
Demanar de repetir, explicar o parlar a poc a poc

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

RECURSOS

CURS 2019/20, 1a avaluació

3

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

C
diàlegs i relacionar-los amb les fotod corresponents; escoltar i distinguir entre vocals llargues i

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

.
Entendre diàlegs senzills; relacionar paraules amb els elements d’una foto; emplenar
taules amb l’article corresponent; emplenar buits amb les formes del pronom
corresponent; emplenar buits en diàlegs curts; relacionar frases amb les fotografies
corresponents; formar paraules del tema tot ordenant les lletres donades.

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Participar en converses sobre l’àmbit personal; intercanviar dades molt concretes,
respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes de la rutina personal;
demanar i repondre com es diuen determinats objectes en alemany; preguntar per la
possessió d’un objecte; formular ordres i peticions.

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

Escriure notes breus I prendre notes de missatges relacionats amb activitats de la vida
quotidiana;
-les tot afeginth “
”
j
-les amb
.
q
.
j
.
.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comunicar amb paraules senzilles i gestos les necessitats bàsiques d’un tercer en una
situació determinada.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

Best./unbest. Artikel;
Possessivartikel (mein/dein);
Negativartikel (kein/keine);

lèxics: objectes dins l’oficina. Horaris i calendaris
objectes i material dins l’aula;
rutines diàries; noms
Instruccions d’ús

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Wie heisst
das auf Deutsch?

EOI de Calvià

Correcció d’un text curt
Activitat oral: petita

Fotocòpies

Artikel und Personalpronomen;
Aufforderungen: Sie.

Power Point
Von + Substantiv
Cartes

d’animals habituals

senzilles

socioculturals i
sociolingüístics: horaris
d’àpats, hàbits i activitats
d’oci; fórmules de cortesia
per fer peticions

Missatges de text

entrevista i feed-back

Cartes i correus
electrònics personals
senzills i curts

estratègics: deducció del
significat de mots
desconeguts a partir del
context
interculturals: pertinença dels
individus a una o més
comunitats lingüístiques
foneticofonològics:
Satzmelodie; Ja/Nein Frage
und Antwort; lange und kurze
Vokale
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Demanar ajuda

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Demanar informació; referir-se a accions habituals o del món present; descriure
objectes; entendre i fer requeriments

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Expressar coneixement o desconeixement

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

Preguntar i expressar el significat o la traducció d’una paraula o expressió
Demanar i donar la paraula, interrompre, deixar parlar, etc
Demanar de repetir, explicar o parlar a poc a poc

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

RECURSOS

CURS 2019/20, 1a avaluació

4.

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Escoltar i entendre preus; entendre diàlegs i relacionar-los amb les fotos
corresponents;.completar amb Smileys l’estat de salut de cada personatge; entendre i
emplenar els preus en un menú segons la información de l’àudio; escoltar, marcar la
síl·laba tònica llarga o breu i repetir; entendre i marcar la resposta correcta; entendre i
completar amb la quantitat indicada a l’àudio.

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Identificar el contingut general i localitzar informació específica molt simple de materials
informatius com ara menús o llistes de preus; entendre un diàleg i completar la taula
A
q
completar diàlegs amb
les formes verbals correctes; ordenar frases formant un diàleg a la cafetería.

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Prendre part en transaccions I gestions senzilles intercanviant dades molt concretes
(preus); participar de la comunicació essencial sobre béns i serveis quotidians
(retaurants, botigues); treballar les expressions “Ja, gerne” i “Nein, danke” en un joc de
torns; llegar diàlegs en veu alta; fer una ronda de preguntes amb el vocabulari indicat;
dur a terme en grups diàlegs en una cafetería

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

Redactar una llista de la compra; escriure un llistat de preus;escriure diàlegs en una
cafeteria scribir di logos en una cafetería; escriure u8n llistat de coses necessàries
per a una festa; escriure números en lletra; reescriure un diàleg; reescriure frases en
plural; escriure frases amb els elements indicats.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Explicar a un tercer què es pot menjar a un restaurant per 30 Euros.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

lèxics: compres i consum.

Menús senzills

Activitat de mediació

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Einen

EOI de Calvià

j.

h

“

Kaffee, bitte
Fotocòpies

“
.A k
Nomen im Nom., Akk. und
Dativ Sg.; Artikel und Nomen
im Plural; Komposita

Power Point
Fitxes / Kahoot

Menjar i beure, preus, àpats;

escrita
Llistes de preus

socioculturals i
sociolingüístics: relacions
personals i socials; fórmules
habituals de compra i
pagament
estratègics: reconeixement
de marques quantitatives o
valoratives (bo o dolent)
interculturals: procediments
lingüístics que faciliten la
comunicació
(internacionalismes)
foneticofonològics:
Wortakzent. E und Ö. Lange
und kurze Vokale

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Presentar algú, organitzar una festa de curs; donar les gràcies, respondre a un
agraïment i demanar disculpes; demanar a algú com li va

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Fer una comanda i pagar en una cafeteria; demanar i donar preus

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Expressar gustos i preferències

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

Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments; concertar una cita, quedar amb
algú

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

5

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

CURS 2019/20, 1a avaluació
Comprendre diàlegs sobre activitats de lleure i oci; entendre i indicar qui diu què; entendre i
h
correcta; escoltar i marcar la síl·laba tònica en verbs separables; entendre i completar buits amb
h
x
h
curts.
Copsar la intenció comunicativa I comprendre el sentit general de notes o missatges que
contenen informació, instruccions i indicacions relacionades amb activitats de la vida
q
h
agenda i marcar-ne els dies; relacionar verbs amb el seu dibuix corresponent; completar una
amb les preposicions am i um. Marcar enunciats com a vertader o fals; emplenar buits de frases
.

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Parlar sobre activitats rutinàries; demanar a quina hora surt el bus i respondre tot
seguint la informació donada; demanar quina hora és i respondre segons el que indiqui
un rellotge; fer enquestes als companys sobre rutines i horaris; parlar sobre el temps
lliure; respondre a una invitació a través d’un contestador automàtic.

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
scriure una resposta a una invitació; escriure frases sobre la rutina d’un mateix;
Schreiben:
respondre a una invitació amb un SMS; escriure el verb que representa cada dibuix;
respondre a preguntes per escrit; Reescriure oracions amb inversió; escriure oracions
amb acusatiu; reescriure una invitació emplenant buits.
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

EOI de Calvià

Mostrar amb paraules i llenguatge no verbal, interés sobre una idea o un tema.

RECURSOS

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Verben mit Vokalwechsel
(essen, lesen, fahren,
schlafen, waschen) ; trennbare
Verben und die Satzklammer bei
:
Wie? Wann? Wie lange?;
.: am/um/von...bis

lèxics: l‘hora, les parts del
dia, els dies de la setmana,
la vida diària, activitats
quotidianes; feines
domèstiques regulars

Invitacions

Exercici de comprensió
lectora

Lehrwerk: Linie 1 A1

Lektion: Was machst
du heute?
Fotocòpies
Power Point

Targes postals
Exercici de comprensió
oral

socioculturals i
sociolingüístics: rutina i vida
diària, vida quotidiana i les
seves condicions; temps
lliure i entreteniment, horaris
i puntualitat, hàbits
estratègics: deducció del
significat de mots
desconeguts a partir del
context o d’imatges o icones
interculturals: Diversitat derls
sistemes de com unicació
verbal i no verbal: existència
de formes de comunicació no
lingüística
foneticofonològics:
k

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Acceptar o rebutjar una invitació; verificar que s’ha entès un missatge

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Informar un superior sobre un retard; demanar informació sobre horaris; demanar
l´hora; referir-se a accions habituals, descriure situacions

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Expressar gustos i preferències; expressar acord o desacord

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

Concertar una cita, quedar amb algú

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 6
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 2a avaluació
Comprendre la informació essencial en transaccions i gestions que es produeixen cara a cara,
com ara fer compres entendre entrevistes senzilles i converses dins una botiga; entendre qué es
vol cuinar i marcar en una llista de la compra els aliments que es necessiten; escoltar, entendre i
.

Localitzar i comprendre informació senzilla i predictible continguda en escrits formals
breus de caràcter pràctic; identificar el contingut general i locallitzar informació
específica molt simple de material informatiu com ara menús o horaris; entendre SMS
o Whatsapps d’invitacions; completar taula de declinació en acusatiu de l’article
determinat; emplenar buits tot conjugant els verbs en la forma correcta; completar
diàlegs amb el verb mögen.
Prendre part en transaccions I gestions senzilles intercanviant dades molt concretes
(preus); participar de la comunicació essencial sobre béns i serveis quotidians
(retaurants, botigues); Demanar pels preus i respondre; llegar diàlegs en veu alta; fer un
diàleg venedor/comprador; demanar i respondre sobre els horaris dels àpats i comparar.

RECURSOS

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

Redactar una llista de la compra
Fer descripcions sucintes de persones, objectes o llocs; escriure frases en acusatiu; .
escriure una invitació; reescriure una conversa telefónica.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Fer oralment traduccions aproximades de paraules i expressions incloses en
programes, fullets, menús.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

lèxics: alimentació;
quantitats; Compres i
Consum; tipus genèrics
d’establiments, tipus
genèrics d’aliments, pesos i
mesures

E- Mails

Activitat oral: joc de rols a
la botiga

Lehrwerk: Linie 1 A1.

Akk
Akk
k

Lektion: Das
schmeckt gut!
Fotocòpies
Power Point
Fitxes
Kahoot

“

A k
h
h

“

socioculturals i
sociolingüístics: horaris,
concepte de puntualitat,
formes de tractament
genèriques, fórmules a l´hora
de demanar preus i pagar,
salutacions i comiats
estratègics: reconeixement
de marques quantitatives o
valoratives
interculturals: consciència del
procés d’aprenentatge d’una
llengua
foneticofonològics:

EOI de Calvià

Invitacions
Missatges de mòbil
Articles de diaris

Activitat d’expressió
escrita: redactar una
invitació o una resposta a
la invitació mitjançant el
grup de WhatsApp de la
classe

Wortakzent
Ü
Wortakzent bei Komposita
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Mantenir una conversa dins una botiga, atreure l’atenció, donar les gràcies, demanar
disculpes; fer una entrevista

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Parlar sobre costums a l’hora de menjar, referir-se a accions que succeeixen en el
moment que es parla

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Fer compliments, expressar preferències

Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Oferir i demanar ajuda; acceptar-la i rebutjar-la

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 7
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 2a avaluació

C

j
q
é
é
públics; escoltar i marcar si la vocal és curta o llarga;
entendre i marcar enunciats amb vertader o fals; escoltar una conversa telefónica i
emplenar els buits donats; entendre, marcer el tema de què es parla, relacionar amb la
foto corresponent i relacionar preguntes amb la resposta correcta.

Comprendre la informació essencial de la correspondencia personal sobre aspectes de la vida
quotidiana; completar l ataula de declinació dels pronoms possessius mein, dein, sein, ihr;
completar la taula de la conjugació dels modals können i müssen; entendre un E-Mail i marcar
què fa falta per a la celebració; emplenar textos amb el Präteritum de haben i sein; emplenar
buits amb el vocabulari de la familia.

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:
RECURSOS

Parlar breument d’un mateix, de la propia experiència o necessitats de l’àmbit personal
quotidià i immediat i interesar-se per les de l’interlocutor; pluja de idees sobre el
vocabulari de la familia; descriure la familia; enquestar els companys sobre la seva
familia i presentart la familia d’un company
scriure correspondència personal per tractar temes relacionats amb l’entorn; escriure
un text sobre un mateix; escriure un text curt sobre una festa; escriure frases amb
verbs modals i el vocabulari donat; escriure oracions sobre preferències personals.
xplicar a un tercer el que s’ha dit després d’una audició.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Possessivartikel: mein, dein,
sein/ihr
sein
und haben; Modalverben
und
(Konjugation, Bedeutung und
Satzklammer)
Konnektoren: und, oder,
aber, auch* (aus LK. 13)

lèxics: noms de parentiu
pròxim; noms de pila,
cognoms, estat civil, els
colors
socioculturals i
sociolingüístics: relacions
familiars i generacionals:
vincles;

E-Mails

Prova oral: amb l’ajuda
d’una foto, fer una
presentació dels membres
de la família

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Meine
Familie und ich
Cartells
Fotocòpies
Power Point
Joc de cartes

estratègics: indicació
mitjançant mots, entonació o
gestos, que (no) se segueix
la conversa
interculturals: consciència
que els altres poden
interpretar el nostre
comportament de manera

EOI de Calvià

Breus missatges de
telèfon
Whatsapps
Notícies d’actualitat molt
breus
Targes de visita
Publicitat senzilla

Prova de comprensió
auditiva (Hörvestehen)

Prova de comprensió
escrita (Leseverstehen)

diferent de com ho feim
nosaltres
foneticofonològics: lange und
kurze Vokale; ich-Laut und
ach-Laut; Umlaute

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Demanar ajuda
Fer „Smalltalks“

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Informar sobre una festa; parlar sobre la pròpia
civil

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

xpressar allò que algú pot fer i/o ha de fer, dir el que m’agrada i el que no m’agrada,
dir el que sé fer i el que no

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

Concertar una cita, quedar amb algú

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 8
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

EOI de Calvià

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

CURS 2019/20, 2a avaluació

Participar en converses
q
habitatge per llogar o comprar; entendre allò que un personatge diu que té al seu habitatge;
escoltar i entendre números i enumeracions; entendre i relacionar cada àudio amb la part de la

casa que li correspon; entendre i completar un text curt amb adjectius.
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Identificar el propòsit I comprendre els aspectos més rellevants i predictibles de rètols,
anuncis o cartells; relacionar vocabulari anb la corresponent fotografía; completar
frases amb el verb modal dürfen; entendre i relacionar anuncis d’habitatges amb fotos i
repondré a les preguntes sobre els anuncis; interpretar les abreviatures que apareixen
en els anuncis; completar frases amb zu i sehr; marcar allò que està permès i allò que
no; entendre i escriure números.

Parlar d’un mateix, de la pròpia experiència; respondre preguntes bàsiques i directes
sobre aspectes personals com ara la propia vivenda; parlar sobre una foto amb l’ajuda
del vocabulari donat; joc de rol oral amfitrió/convidat; descriure la propia vivenda;
explicar el què està permès i el què no.

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits: Fer descripcions sucintes d’objectes o llocs (l’habitatge, les habitacions…); escriure
Schreiben:
oracions per a les senyals indicades; descriure el plànol d’una vivenda; escriure un Mail sobre un anunci del lloguer d’un habitatge.

RECURSOS

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Transmetre informació senzilla d’interés immediat continguda en anuncis d’habitatges.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

A j k
k k ; sehr/zu
mit Adjektiv; es gibt +
Akkusativ; Modalverben
und sollen* (aus
LK. 13); Possessivartikel
Pl:unser, euer, ihr.

lèxics: habitatges i
habitacions, abreviatures
pròpies dels anuncis
publicitaris, la casa, la llar i
l’entorn, estris, mobiliari i
equipament bàsics de la llar;
adjectius i antònims;

Anuncis inmobiliaris

Exercici de mediació
escrita: ajudar un amic a
triar la millor oferta a l´hora
de llogar/comprar un
habitatge

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Der Balkon
ist schön
Fotocòpies
Power Point

EOI de Calvià

Descripcions
d‘habitatges

Fitxes

nombres (+100)
socioculturals i
sociolingüístics: tipologia
general dels habitatges
estratègics: utilització de
gestos per expressar acord o
desacord
interculturals: existència de
préstecs lingüístics
foneticofonològics:
A
h

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Saludar els convidats; verificar que s´ha entès un missatge com ara les normes de
convivència d’una comunitat de veïns

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Descriure la vivenda; donar i demanar informació sobre la vivenda a Alemanya

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

xpressar el que està permès i el que està prohibit; aconsellar al ’hora de triar un
habitatge

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

Expressar voluntad, intenció o propòsit

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 9
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

EOI de Calvià

k

Activitats de comprensió de
textos orals:

CURS 2019/20, 2a avaluació

Entendre converses sobre temps lliure i entreteniment; escoltar i emplenar buits amb pronoms

Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

RECURSOS

personals en acusatiu; entendre i relacionar cada àudio amb el seu anunci; entendre, marcar
correcta i respondre a les preguntes què?, qui?, quan? i on?

Copsar la intenció comunicativa i comprendre el sentit general de notes o missatges
que contenen informació relacionada amb activitats del dia a dia com ara missatges
privats o programes de lleure i oci; relacionar dibuixos amb el verb correponent;
entendre missatges curts i respondre les preguntes indicades; completar una taula de
verbs en Perfekt; completar llistats amb paraules relacionades amb el temps lliure;
detectar en un E-Mail les formes verbals incorrectes i corregir-les.

Parlar sobre activitats d’oci; respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes
personals; concertar una cita; practicar els participis tot repetint infinitiu i participi;
enquestar els companys sobre l’últim cap de semana; parlar sobre el propi horari
laboral.

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

Localitzar i comprendre informació de carácter pràctic continguda en escrits formals
breus com ara informació sobre un curs; escriure correspondència personal: missatges
de text, correus electrònics; escriure un E-Mail de resposta a una invitació a una
torrada; escriure preguntes sobre la informació d’uns anuncis; redactar frases en
Perfekt amb els elements donats.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Transmetre informacions a tercers, com ara ajudar un amic a inscriu-re’s en un curs
determinat.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Adverbien der Zeit;
Personalpronomen im
Akkusativ; Possessivartikel im
Akusativ.;

lèxics: adverbis de temps
(immer, oft, manchmal,
selten, nie, heute, gestern);
Lleure i entreteniment;
activitats d’oci; camps

Programes senzills de
manifestacions culturals i
esportives

Exercici de comprensió
lectora

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Endlich
Freizeit!

Power Point

EOI de Calvià

Anuncis publicitaris

Exercici de comprensió
oral

Pòster

Bildung des Partizip II; Perfekt
h
“

d’interés personal; món
intel·lectual I artistic; tipus
d’aficions
socioculturals i
sociolingüístics: cultes
principals

Ofertes de cursos
Apunts breus en xarxes
socials

estratègics: adaptació del
missatge als recursos
lingüístics disponibles
interculturals: paper de les
altres llengës conegudes en
l’aprenentatge d’una llengua
foneticofonològics: ts / lange
Sätze
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Preguntar sobre ofertes de cursos ; recopilar informació sobre un curs; explicar el que es va
fer

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Expressar gustos i

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

Concertar una cita, quedar amb algú

è

t

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 10

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 2a avaluació

OBJECTIUS
DE LA UNITAT

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Entendre la informació essencial sobre encàrrecs o ordres a la feina; escoltar i repetir paraules
amn
“h”
h
entendre i marcar la respota correcta de cada pregunta.

Identificar el contingut general i localitzar informació específica molt simple de materials
informatius com ara cartells indicatius, guies i currículums molt breus; relacionar frases amb
vinyetes; repondré a preguntes en Perfekt;
oracions amb el participi dels verbs indicats.

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

RECURSOS

què ens agradaría fer a Alemanya; formular ordres per a diferents senyals; enquestar els
companys sobre el què feren ahir i després contar-ho a la resta de la clase; preguntar i respondre
.

Redactar un breu perfil professional; escriure preguntes amb Perfekt; escriure el diàleg
amb un funcionari; identificar infinitius en una espiral; ordenar els elements d’una frase
i completar-la amb el verb auxiliar correcte; escriure un E-Mail a un amic contant el què
hem fet el cap de setmana; escriure un text sobre un mateix.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Fer oralment traduccions aproximades de paraules i expressions incloses en senyals,
cartells o guies

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

Bildung des Partizip II; Perfekt
“
k

lèxics: treball i empresa; llocs
on es fa feina; formació i

Informes

ACTIVITATS
AVALUADES

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Neu in
Deutschland

EOI de Calvià

xercici d‘expressió escrita

trennbaren Verben
Fotocòpies
Power Point
Pòster

escola; ocupació; educació
(tipus genèrics d’estudis);
Jahreszahlen (dates, anys)
socioculturals i
sociolingüístics: gestualitat
com a suport de la
comunicació verbal; fórmules
de cortesia

Blogs
Guies
Retrats breus

estratègics: deducció del
significat de paraules
desconegudes a partir del
context
interculturals: diversitat en
l’organització dels enunciats
foneticofonològics:
Aussprache von h; Wortazent

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Mantenir converses al lloc de treball

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Donar informació sobre experiències professionals; respondre i formular preguntes envers
del treball; narrar i preguntar sobre un fet o succés passat

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Expressar gustos i preferències

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

Preguntar i expressar el significat o la traducció d’una paraula o expressió; formular
peticions o mandats senzills

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 11
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

RECURSOS

CURS 2019/20, 3a avaluació

Comprendre una conversa
j
q é
h
completar la taula dels nombres ordinals; escoltar i marcar vocals breus i vocals llargues;
q
q è
lenar
buits amb pronoms personals en datiu.

Entendre la información esencial continguda en una invitació; entendre un diàleg i marcar el
número correcte; entendre un E-Mail i respondre preguntes sobre ell; entendre enunciats i
marcar la preposició correcta; completar taules i oracions amb les formes dels pronoms
personals en datiu; relacionar desitjos amb la frsta corresponent; relacionar expressions de deig
amb la seva situació

(
j
)
què ens agrada regalar i rebre com a regal; parlar de les estacions i de les activitats que es fan a
cada e
x
festa on hem estat.

Escriure un mail de resposta auna invitació; escriure un text sobre la darrera festa a la
qual hem assistit; fer una llista de possibles regals; escriure quins mesos corresponen
a cada una de les estacions de l’any; escriure dates d’aniversari.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Mostrar amb paraules i llenguatge no verbal interés sobre un tema.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

Datum; Zeitangaben;
Ordinalzahlen; Artikelwort im

lèxics: mesos I estacions de
l’any; regals; desitjos

E-Mails

ACTIVITATS
AVALUADES

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Alles Gute!

EOI de Calvià

xercici d’expressió oral

Còpies

Dativ; Personalpronomen im
Dativ;

Power Point
Joc de taula

(in, an,
ab, von, um, am, bis)

festivitats; aniversaris;
celebracions; vida social;
relacions (convidar, regalar)
socioculturals i
sociolingüístics: fórmules de
felicitació per aniversaris i
dates assenyalades;
festivitats i cerimònies
tradicionals

Invitacions

estratègics: ús de gestos per
complementar mots simples
interculturals: pertinença i
necessitat d’adaptació de les
estratègies d’aprenentatge
segons l‘objectiu
foneticofonològics: h h
k
;
Satzakzent und Emotionen
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Felicitar i respondre a una felicitació; fer „Smalltalks“ propis d’una reunió festiva o
celebració

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Respondre al telèfon

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Formular deisitjos; descriure breument una festa

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

Contestar a una invitació

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 12
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

CURS 2019/20, 3a avaluació

Captar el tema i identificar el contingut més rellevant d’anuncis i missatges púplics com
ara comunicacions per megafonia en una estació o la previsió del temps a les notícies;
entendre i marcar l’opció correcta; entendre i completar un diàleg en la finestreta d’una
estació de tren; emplenar una taula amb wo o wohin.

Identificar el contingut general i localitzar informació específica molt simple de
materials informatius com ara cartells, fullets, prospectes, plànols, pàgines web;
entendre un E-Mail, formular les preguntes indicades i respondre-les; completar un
esquema amb formes de l’imperatiu en segona persona singular; entendre textos curts
i marcar el camí en un plànol; entendre una postal i emplenar els buits amb
preposicions; entendre un text sobre una ciutat, cercar información sobre aspectos
concrets d’aquesta ciutat.

Prendre part en la comunicació essencial sobre béns I serveis quotidians com ara els transport;
q
com arribar a un determinat

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

EOI de Calvià

q

h

.

Escriure un text senzill sobre una ciutat; escriure frases amb els mitjans de transport
seguint un exemple donat; escriure frases en imperatiu de segona persona singular;
elaborar un póster amb informació sobre una ciutat; escriure oracions sobre el què es
fa a peu, en bicicleta, en cotxe,…
Explicar a un tercer com arribar a un lloc determinat

RECURSOS

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

k
:
von – nach – zu – mit;
in und an auf die
Fragen Wo? und Wohin?;
(només receptiu)
Feste Wendungen (fahren nach,
am M k
…)
Imperativ: du-, ihr-, Sie-Form;
Wechselpräpositionen
(Akkusativ und Dativ) . Genus
von geographischen Namen.

lèxics: el temps; fenòmens
meteorològics comuns ;
mitjans de transport (tipus de
vehicle, tipus de via, tipus
genèrics de localitat); turisme
(llocs d’interés, establiments
d’allotjament turístic);
documentació bàsica, noms
de ciutats, països,
continents); viatges; els
punts cardinals
socioculturals i
sociolingüístics: ciutats i llocs
més significatius; el clima i
les estacions

Postals

Activitat de comprensió
oral

Lehrwerk: Linie 1 A1
Lektion: Unterwegs
Power Point
Fotocòpies

Textos informatius sobre
ciutats o llocs d’interés
(fulletons i tríptics
turístics)
Itineraris senzills de
transport públic
Noms de carrers i llocs
públics
Mapes
Plànols

estratègics: reconeixement
de marques quantitatives o
valoratives
interculturals: consciència de
la pluralitat lingüística;
atenció envers els signes
verbals i no verbals de la
comunicació
foneticofonològics: r; r und l.
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Atraure l‘atenció

Actes assertius (donar i

Preguntar com s’arriba a un lloc; descriure el temps atmosfèric

sol.licitar informació):
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Expressar coneixement o desconeixement

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

Oferir i demanar ajuda

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 13

CURS 2019/20, 3a avaluació

La programació de la unitat 13 Gute Besserung! no consta en aquest document perquè el tema de què tracta -la salut- no apareix
com a tal al currículum del nivell A1. l que s’ha fet és recol·locar els continguts d’aquesta lliço en d’altres: unitat 7 ( els connectors
und, aber, oder, auch) i unitat 8 (Verb modal sollen).

EOI de Calvià

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 14
OBJECTIUS
DE LA UNITAT

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 3a avaluació

Comprendre la informació essencial en gestions que es produeixen cara a cara com
ara registrar-se en un hotel; entendre elas diàlegs i relacionar amb les persones de les
fotos; entendre una conversa telefónica; entendre i completar un diàleg a la recepció
d’un hotel; entendre i marcar la reacció educada en cada diàleg; completar una taula
amb les preposicions vor i seit: entendre i marcar la reacció correcta.

Localitzar i comprendre informació senzilla i predictible continguda en escrits formals
breus de caràcter pràctic com ara la confirmació d’una reserva; entendre un E-Mail i
identificar quin és el problema; llegir anuncis; identificar quins són anuncis de feina i
assenyalar quin d’ells él l’idoni per a cada personatge; indicar el verb que no pertany al
grup; ; relacionar frases am el connector denn; completar anuncis d’hotels amb el
vocabulari donat.
Respondre preguntes sobre aspects personals i biogràfics; prendre part en gestions
senzilles intercanviant dades concretes; comentar una fotos i indicar què pot dir cada
persona; pluja d’idees sobre el vocabulari relacionat amb hotels, restaurants i sector
serveis; enquestar els companys sobre la seva vida, elegir-ne un al atzar i endevinar
de qui es traca; dur a terme diàlegs a la recepció d’un hotel.

Escriure correus electrònics demanant informació concreta sobre un lloc de feina o
responent a l’anunci d’un hotel; escriure una llista de coses per a fer; escriure frases
amb les preposicions vor i seit; escriure oracions amb el connector denn; ordenar les
frases d’una sol·licitud de feina i redactar el corresponent correu electrònic.
Comunicar amb paraules senzilles i gestos les necessitats bàsiques d’un tercer en una
situació determinada; paràfrasi mitjançant paraules senzilles i llenguatge no-verbal.

RECURSOS

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

Warum?; Konnektor: denn;
. vor/seit + Dativ; Wann?
Wie lange? Wie oft?

lèxics: ciència i tecnologia;
hotel, restaurants, serveis;
professions modernes
socioculturals i
sociolingüístics: gestos
d’aprovació o desaprovació;
normes fonamentals de
cortesia

Biografies breus

ACTIVITATS
AVALUADES

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Was kann
ich für Sie tun?
Fotocòpies
Power Point

Wenn und weil (només
receptiu)
Femenine Form der
modernen Berufe

xercici d’expressió escrita

Cartes de presentació
Anuncis

estratègics: indicació
mitjançant mots, entonació o
gestos, que (no) se segueix
una conversa
interculturals: ajudar i
acceptar ajuda de persones
d’altres cultures
foneticofonològics: sp und st

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Mantenir un diàleg a la recepció d’un hotel; parlar sobre tasques de la vida diària;
presentar-se

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Sol·licitar informació per correu electrònic; participar en una entrevista sobre la situació
laboral; donar i demanar dades personals

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Donar informació biogràfica; expressar coneixement o desconeixement

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

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

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 15
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Activitats de producció i
coproducció de textos escrits:
Schreiben:

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 3a avaluació

Identificar el tema i comprendre informació específica de fragments breus de mitjans
audiovisuals; entendre i marcar la resposta correcta a cada pregunta; escoltar i repetir
els articles possessius; entendre i apuntar com aprenen alemany els personatges de
l’àudio; entendre i relacionar dibuix amb diàleg.

Copsar la intenció comunicativa i comprendre el sentit general de textos que contenen
informació relacionada amb la vida laboral i escolar; relacionar fotos amb el vocabulari
adient; relacionar textos amb el títol corresponent; completar respostes amb ja, doch,
nein; completar preguntes amb nicht o kein; marcar el verb que no és correcte dins un
determinat grup.

Parlar d’un mateix i de la propia experència pel que fa a la vida personal i laboral;
explicar als companys el què som capaç de fer; informar d’allò que hem après o no;
explicar a un company el contingut d’un text llegit prèviament; reescriure un text
correctament.
Escriure correspondència personal; escriure una breu biografia; formular per escrit
preguntes positives o negatives i que els companys responguin; escriure consells en
imperatiu; redactar un text explicant allò que podem fer, allò que hem après i com ho
hem après; reescriure un text ordenant les frases donades; escriure els consells que
dóna una mare als seus fills i consells propis; escriure frases en Perfekt.
Transmetre a tercers informació senzilla i predictible continguda en textos breus

RECURSOS

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

) A
: ja, nein, doch;
Unbest. Pronomen: alles,
etwas, nichts;
+
Akkusativ;
Demonstrativartikel: dieser,
diese, dieses (només
receptiu)

lèxics: escola; aprenentatge;
tipus genèrics d‘estudis;
habilitats personals;
ocupacions professionals
socioculturals i
sociolingüístics: fórmules per
demanar per algú; gestualitat
coma suport de la
comunicació verbal

Biografies laborals i
escolars

Exercici de comprensió
oral

Fragewort
receptiu (aus LK. 16)

estratègics: adaptació del
missatge als recursos
lingüístics disponibles

Lehrwerk: Linie 1 A1.
Lektion: Das kann
man lernen!

Power Point

k
(

Històries/informes sobre
aprenentatge

interculturals: acceptació que
les altres llengües/cultures
poden funcionar de manera
diferent de les pròpies
foneticofonològics:
Hauptakzente; Frage und
Aussage

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):

Expressar allò que un sap fer i allò que encara voldria aprendre; donar i demanar dades
biogràfiques

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):

Manifestar interés o desinterés

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

Donar consells d‘aprenentatge

BÀSIC A1: LINIE 1 A1. LEKTION 16

CURS 2019/20, 3a avaluació

La programació de la unitat 16 Glücksmomente no consta en aquest document perquè el tema de què tracta -la sort / moments de
felicitat- no apareix com a tal al currículum del nivell A1. l que s’ha fet és tractar els continguts d’aquesta lliçó en la unitat 15.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 1a avaluació

Lektion 2: Zusammen wohnen
Tema: La llar. La convivència.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

MATERIAL

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

Llibre de text

EOI de Calvià

Escoltar diferents diàlegs (i respondre quin és el problema; respondre a les preguntes i
marcar veritable o fals, etc.).
Escoltar i marcar els objectes que s'emporten al nou habitatge.
Escoltar tres textos curts, respondre a les preguntes marcant l'objecte o moble
corresponent.
Escoltar missatges curts (Telefonansagen) i completar informacions.
Activitats de comprensió de
Llegir un email sobre una mudança.
textos escrits:
Entendre diferents anuncis sobre la venda de objectes (mobles, electrodoméstics).
Leseverstehen:
Llegir un text sobre la compra online a Alemanya.
Activitats de producció i
Parlar sobre l'habitatge i descriure el lloc de residència. Parlar de mudances.
coproducció de textos orals:
Descriure la localització de la casa, i parlar sobre el lloc on col·locar els mobles.
Sprechen:
Parlar sobre les tasques de la llar, i que ens agrada fer i no.
Parlar sobre experiències pròpies de mudançes.
Descriure la foto d'una habitació, expressant agrado/disgust.
Comentar anuncis d'objectes i mobles realitzats pels companys, mostrant interès
de compra per ells.
Parlar sobre un pla de convivència i neteja en el pis compartit.
Activitats de producció i
Crear un mapa mental a partir d'un camp semàntic.
coproducció de textos escrits: Redactar un anunci de venda d'un objecte descrivint-lo.
Schreiben:
Redactar un e-mail.
Escriure l’adreça (d’una carta) de manera correcta.
Redactar un text sobre les vacançes.
Activitats de mediació:
Comparar i explicar dos anuncis de lloguer d’un pis.
Sprachmittlung:
ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

LINIE1 A2

Quantitatius amb sehr/zu:
Die Wohnung ist sehr hell,
aber sie ist zu klein.

lèxics:
- la casa, la llar i
l’entorn: mobles,
mudança, tasques i
averies a la llar
- compra i venda
d’objectes (mobles,
electrodomèstics)

còpies amb activitats;
jocs;
Power Point;

Els pronoms personals en
nominatiu, acusatiu (repàs) i
datiu;
ordre dels pronoms
personals en l’oracio (AKK
vor DATIV);
oraciones subordinades amb
weil en PERFEKT i amb els
verbs modals.
Wechselpräpositionen (mit
AKK oder mit DATIV) i els
verbs: Positions- i
Aktionsverben.
Wechselpräpositionen amb
objectes, edificis, llocs,
països, ciutats;

EOI de Calvià

-

anunci
carta
diàlegs
e-mails
plà de
convivència

socioculturals i
sociolingüístics:
L'habitatge en països de
parla alemanya.
interculturals:
Kalt-, Warmmiete
foneticofonològics:
-

La pronunciació de la
grafia z i tz.
La melodia de les
frases.

Els països amb article;
Locucions preposicionals:
zu Hause/nach Hause.

Textsorten

estratègics:
*

Possibles tasques:
Penjar un anunci al
PADLET (per vendre un
objecte).
Redactar un plà de
convivència i neteja en el
pis compartit, incloent les
prohibicions.

Benotete Aktivitäten

CTO
CTE

Repàs del imperatiu:
IMPERATIV (Räum dein
Zimmer auf!)

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Acceptar o rebutjar una invitació.

-

Descriure objectes.

-

Expessar gustos i disgust.
Manifestar interès o desinterès.

-

Demanar cooperació.
Expressar prohibicions.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.
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BÀSIC A2

CURS 2019/20, 1a avaluació

Lektion 3: Bei der Arbeit – nach der Arbeit
Tema: Relacions interpersonals en l'àmbit laboral
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

EOI de Calvià

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Escoltar diàlegs en el lloc de treball.
Escoltar una conversa telefònica per planificar una cita.
Entendre una conversa sobre un club esportiu.
Escoltar un diàleg per completar un calendari.
Activitats de comprensió de
Llegir dos textos sobre „els treballadors de l’any“.
textos escrits:
Llegir el calendari setmanal de dues persones i parlar sobre les activitats previstes.
Leseverstehen:
Llegir tres missatges i emplenar buits amb l'enunciat corresponent.
Llegir anuncis sobre l'oferta cultural i relacionar-los amb la situació corresponent.
Completar un email amb les formes correctes en “Perfekt “.
Llegir una carta i corregir errors ortogràfics.
Llegir un article periodístic (Haltestelle: Das Leben in Vereinen).
Activitats de producció i
Parlar sobre la rutina diària: treball, esport i temps lliure, estudis d'alemany, família i
coproducció de textos orals:
amics.
Sprechen:
Descriure a una persona de la classe o del teu entorn que admirem, destacant
aspectes positius.
Parlar sobre un mateix, destacant els teus forts i febleses.
Diàleg amb un company: concertar una cita amb per a anar al cinema (einen Termin
vereinbaren).
Realitzar una entrevista preguntant als companys què fan després del treball.
Llegir anuncis de diferents temàtiques i comentar segons el grau d'interès.
Activitats de producció i
Escriure un e-mail demanant informació sobre activitats, preus i documentació
coproducció de textos escrits: necessària per a afiliar-se al club i a les activitats proposades.
Schreiben:
Corregir errors ortogràfics en un e-mail i redactar-lo correctament.
Escriure missatges curts per concertar una cita, i respondre.
Descriure la meva última festa.
Activitats de mediació:
Explicar les activitats d’una persona segons un calendari d’un dia (Terminkalender).
Sprachmittlung:
Role play: Estudiant A cerca informació activitats, horaris, inscripció en un club.
Estudiant B és membre d'aquest club i dóna la informació pertinent.

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
LINIE1 A2
còpies amb activitats;
jocs;
Power Point;

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Possessius
(Possessivartikel im NOM.,
AKK. i DATIV);

lèxics:
- lleure, esport, activitat
física
- treball

Gèneres textuals:

CTO
MED escrit (anuncis de
pisos)

oració subordinada amb
dass;
substantius comptables i
incomptables (das Geld,
das Obst, die Milch);

socioculturals i
sociolingüístics:
Les estacions i les seves
activitats en països de parla
alemanya.

-

diàlegs
programa de
cinèma
missatges curts
e-mail
article periodístic

___________________
sehr vs. viel;
Komposita
(substantiu+substantiu;
repàs);
Uneingeleiteter Nebensatz
mit Verb-Zweitstellung.

foneticofonològics:
- les terminacions -e i –er al
final de la paraula
- La melodia de les frases.

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris

-

estratègics: *
-

Professions i la seva forma
femenina.
COMPETÈNCIA I

Possibles tasques:

-

Quedar per
Whatsapp amb
un amic per anar
al cinèma
Cercar un
company per fer
una activitat d’oci.

Donar les gràcies i respondre a un agraïment.

CONTINGUTS
FUNCIONALS

(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Acceptar o rebutjar una invitació.

-

Narrar i preguntar sobre esdeveniments (cinèma).

-

Manifestar interès o desinterès.
Expressar estats d’ànim.

-

Persuadir i convèncer d’un propòsit.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.
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BÀSIC A2

CURS 2019/20, 1a avaluació

Lektion 4: Was ziehe ich an?
Tema: La roba i la moda.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Escoltar diàlegs a una botiga de roba.
Entendre converses sobre roba.

MATERIAL

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

LINIE 1 A2
Còpies
Power Point

Pronoms interrogatius:
Welch_? (productiu)
Was für ein_? (receptiu);

lèxics:
roba, preu i qualitat; els
establiments; els colors;

declinació del adjectiu:

socioculturals i

EOI de Calvià

Llegir un directori a un centre comercial (Informationstafel).
Llegir un xat sobre qüestions de roba.
Llegir entrades en un fòrum referent a qüestions de roba.
Entendre un article periodístic sobre una dissenyadora de moda.
Activitats de producció i
Demanar informació en una botiga.
coproducció de textos orals:
Opinar sobre la roba dels companys (fer compliments).
Sprechen:
Parlar sobre la roba (expressar gustos).
Activitats de producció i
Escriure una entrada en un fòrum.
coproducció de textos escrits: Escriure un missatge curt (SMS).
Schreiben:
Activitats de mediació:
Role play: diàleg a una botiga de roba entre client i venedor/a.
Sprachmittlung:

-

chat
fòrum
diàlegs
e-mail
article periodístic

PCTE (E-Mail);
MED oral
(Terminkalender);

nach dem unbestimmten
Artikel;
numerals cardinals i
ordinals (repàs);
data (repàs): Heute ist der...;
Am ....;

sociolingüístics:
el tracte en una botiga als
països D-A-CH
foneticofonològics: ei / ai
estratègics: *

els verbs stehen, gefallen,
passen;
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

fer una recerca
online per a
comprar roba per
a una ocasió
especial amb un
pressupost limitat

-

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

-

Demanar i donar informació en una botiga de roba.

-

Expressar la seva opinió i el seu gust.
Expressar un desig.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

Possibles tasques:

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 1a avaluació

Lektion 5: Fahrrad, Auto oder Bus?
Tema: mitjans de transport
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
LINIE 1 A2
Cópies
Bitllet de tren

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Entendre un diàleg sobre el camí al treball.
Entendre una conversa en un taxi sobre la professió de taxista.
Escoltar una emissora de ràdio amb diferents notícies.
Llegir un article periodístic (Beruf Taxifahrer).
Entendre instruccions d’ús per a una bicicleta de lloguer.
Entendre un text d’una revista de viatges.
Parlar sobre els mitjans de transport i nomenar algun avantatge i desavantatge
d'aquests.
Conversar sobre preferències/costums respecte a l'ús de mitjà de transport.
Fer comparacions.
Descriure el camí al treball o al curs d’alemany.
Completar missatges de text (Whatsapp).
Emplenar un formulari per a llogar un cotxe.
Redactar un text sobre els mitjans de transport a Mallorca.
Explicar un bitllet de tren (persones, trajecte, preu, classe, servei de restaurant, etc.).
Explicar un cartell austríac que fa publicitat per a més seguretat en l'estació de tren.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Oracions subordinades amb
wenn;

lèxics:
mitjans de transport;
transport públic i privat;

Géneres textuals:
- article periodístic
- text d’una revista
- instruccions d’ús
- formulari

CTE;

comparatius i superlatius
(regles de formació; formes

EOI de Calvià

socioculturals i

PCTO (diàleg);

irregulars; graduació del
adjectiu amb wie i als;)

sociolingüístics:
el transport públic als països
D-A-CH
foneticofonològics:
La pronunciació de les
grafies “ä”, “ö” i “ü”.

-

diàlegs
bitllet de tren

__________________
Possibles tasques:
Planificar un viatge de
classe a un dels països
D-A-CH i presentar-lo.

estratègics: *
Bürgerinitiative „Mallorca:
Verkehr & Touismus
2020“. Vorschläge für
eine bessere
Lebensqualität auf
Mallorca.
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Fer una presentació.

-

Comunicar plans i projectes.
Descriure el camí al lloc de treball.

-

Expressar preferències.

-

Suggerir activitats.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 2a avaluació

Lektion 6: Ein Besuch in Berlin
Tema: La ciutat, turisme, esdeviments
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

EOI de Calvià

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Escoltar una conversa entre dos turistes i comentar quins llocs volen visitar.
Escoltar informació turística i marcar en el pla els llocs que recomana l'agent de
l'oficina d’ informació turística.
Escoltar una conversa i marcar uns esdeveniments.
Entendre un diàleg a un restaurant.
Entendre una reserva telefònica d’un ticket.
Activitats de comprensió de
Llegir afirmacions sobre punts d'interès de Berlín.
textos escrits:
Entendre anuncis sobre diferents esdeveniments.
Leseverstehen:
Comprendre un text d'una web sobre l'oferta culinària en el barri de Kreuzberg a
Berlín.
Comprendre una carta menú i expressar preferències respecte a diferents plats.
Llegir ressenyes en un fòrum.
Activitats de producció i
Parlar sobre experiències personals a Berlín si escau.
coproducció de textos orals:
Parlar sobre interesses a l'hora de viatjar.
Sprechen:
Recomanar llocs a visitar a la ciutat pròpia.
Preguntar pel camí i respondre donant indicacions segons el mapa.
Parlar sobre esdeveniments expressant preferències.
Fer un diàleg entre client i agent de vendes d'entrades (en mostrador o per via
telefònica).
Comptar preferències pròpies i hàbits propis a l'hora de gaudir del temps lliure i oci.
Elaborar i representar un diàleg entre cambrer i client.
Activitats de producció i
Escriure una carta a una oficina d'informació turística.
coproducció de textos escrits: Redactar una ressenya en un llibre de clients d'un restaurant, recomanant-lo.
Schreiben:
Elaborar una carta de menú amb especialitats del lloc d'origen i presentar-la a la
classe.
Elaborar un pla turístic per a una visita a Berlín o una altra ciutat.
Activitats de mediació:
Explicar programes turístics i/o de esdeveniments.
Sprachmittlung:
Explicar un menú típic.

Carta: Ajudar a triar un destí turístic i/o un allotjament.
MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

LINIE 1 A2
cópies;
cartes de menú;
programes de
esdeveniments;
fullet

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Preposicions de lloc:
DATIV oder AKK. nach den
Wechselpräpositionen
(repàs).

lèxics:
turisme i allotjament; llocs a
la ciutat; esdeveniments;
gastronomia;

Preposicions amb datiu:
ab, aus, bei, mit, nach, seit,
von, zu.

socioculturals i
sociolingüístics:
àpats típics

aus+Material (Die Tasche ist
aus Leder.)

interculturals:
el barri multicultural
Kreuzberg

-

Preposicions amb
acusatiu:
bis, durch, für, gegen, ohne.
L’aspecte imperfectiu:
Präsens+gerade;
sein+am/beim+Infinitiv;

foneticofonològics:
La pronunciació i
accentuació de les paraules
compostes.

Possibles tasques:
-

estratègics: *

-

EOI de Calvià

carta de menú
diàlegs
anuncis
foro
e-mail
carta
ressenyes de
viatges
fullet

Organitzar un
viatge a un país
de parla
alemanya i
presentar-lo a la
classe.
Dissenyar una
visita cultural i

Dues proves en dues
activitats de llengua.

gastronòmica a
una ciutat de
parla alemanya.
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se.
Donar les gràcies i respondre a un agraïment.

-

Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments.
Demanar i donar informació sobre persones objectes i ubicacions.

-

Expressar interès.
Expressar un desig.

-

Fer recomanacions.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.
Mantenir converses telefóniques bàsiques.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 2a avaluació

Lektion 7: Angekommen?
Tema: Experiències personals/laborals. Viure en un altre país. Viure en camp/ciutat.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

MATERIAL

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Llibre de text
i material adicional

EOI de Calvià

Entendre una presentació de fotos
Escoltar un diàleg i respondre a preguntes usant els complements temporals.
Escoltar una cançó i completar informació.
Escoltar diferents diàlegs i relacionar-los amb la foto corresponent.
Activitats de comprensió de
Comprendre un email personal i nomenar els motius de la protagonista per a deixar
textos escrits:
enrere el seu país d'origen.
Leseverstehen:
Llegir entrades en un blog temàtic sobre la migració.
Comprendre la lletra d'una cançó.
Completar textos sobre experiències migratòries.
Activitats de producció i
Parlar sobre la vida i el treball de parents i amics.
coproducció de textos orals:
Expressar la seva opinió i parlar d‘avantatges i desavantatges de viure en camp/ciutat
Sprechen:
o país d'origen.
Parlar sobre experiències personals en el passat i en el present usant “als” i “wenn”.
Parlar sobre experiències o vivències en altres llocs/països.
Activitats de producció i
Escriure una entrada en un fòrum comptant experiències personals sobre la família i
coproducció de textos escrits: lloc d'origen.
Schreiben:
Redactar un text sobre la formació professional i experiències laborals.
Fer una llista d'adjectius amb referència a la vida en el camp i a la ciutat.
Ordenar oracions sobre desitjos.
Escriure un missatge a la professora (Nachricht/Entschuldigung an die Kursleiterin
schreiben).
Activitats de mediació:
Ajudar a emplenar un formulari per a llogar un cotxe.
Sprachmittlung:

LINIE 1 A2
Cópies
Internet

Els verbs modals (repàs);
Präteritum dels verbs
modals i de sein i de haben;

lèxics:
Vida en camp/ciutat
Lèxic relacionat amb
experiències laborals i
personals.

Oració subordinada amb als;
Oració subordinada amb
(immer) wenn;

interculturals: emigració als
països D-A-CH

-

foneticofonològics:
Practicar els sons “*v” “w” i
“f”.
estratègics:*

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen

-

Dues proves en dues
activitats de llengua.

Possibles tasques:
- Elaborar un
collage anotant
informació sobre
el treball: Temps,
ocupació i lloc de
treball i penjar-ho
a l'aula. Formular
preguntes i
respostes.
-

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

fotos
e-mail
taules
dibuixos
diàlegs,
cançó,
entrada en un
blog
formulari

Fer una recerca
d’una persona
que va emigrar a
un país de parla
alemanya.

Reaccionar davant d’una informació o relat amb expressions d’interès,
sorpresa, pena, etc.

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Parlar sobre experiències personals/laborals en altres països.
Comparar la vida moderna amb la del passat.
Parlar d'experiències viscudes en el passat.

-

Expressar la seva opinió respecte a la vida en el camp o a la ciutat.
Formular desitjos i projectes de futur.

-

Donar instruccions (per a emplenar un formulari).

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 2a avaluació

Lektion 8: Der Betriebsausflug
Tema: Excursions de empresa. El temps.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

EOI de Calvià

Escoltar una conversa entre dues companyes, dir perquè es van decantar per una
proposta.
Escoltar la previsió de temps.
Escoltar un discurs de salutació.
Escoltar diàlegs i marcar veritable/fals o completar els buits.
Escoltar un conte infantil i marcar les formes de “Präteritum”.
Escoltar oracions amb adjectius de temps meteorològic, marcar les grafies correctes i
repetir-les.
Comprendre propostes per a l'organització d'una excursió d'empresa.
Llegir un e-mail i reconèixer les tres propostes formulades per l'autoramb l'última
sortida de l'empresa.
Llegir la resposta a l'email i completar amb la forma correcta del “Präteritum”.
Llegir tres diàlegs i marcar el pronom.
Relacionar paraules i expressions sobre fenòmens meteorològics amb la seva
corresponent foto.
Llegir un missatge de Whatsapp i marcar en ell les directrius que ha de seguir el
remitent.
Llegir un email i marcar els aspectes positius de l'excursió d'empresa.
Llegir la informació d'un tauler d'anuncis.
Llegir i completar les propostes emplenant els buits amb la paraula corresponent.
Llegir un conte infantil amb l'ajuda d'un àudio.
Llegir un text sobre la sortida d'empresa i ordenar els paràgrafs.
Llegir una carta i corregir els errors.
Crear un diàleg sobre la informació donada en un tauler d'anuncis.
Parlar sobre els aspectes que cal tenir en compte a l'hora de planificar una excursió.
Expressar la seva opinió respecte a unes propostes per a una excursió d'empresa.
Fer propostes i argumentar-les.
Fer diàlegs sobre el temps. Parlar de la meteorologia de la regió.

Parlar de quina condició meteorològica és més/menys atractiva.
Crear i presentar un diàleg abans/després d'una excursió.
Practicar un diàleg, i completar per escrit un guió, dictant-se mútuament la continuació.
Activitats de producció i
Contestar a una nota referent a l'excursió d'empresa (A2 Schreiben. Das Training.
coproducció de textos escrits: S.66)
Schreiben:
Redactar una proposta per a una excursió d'empresa seguint el model dels textos
llegits.
Redactar una anècdota sobre una excursió o el cap de setmana anterior.
Després de llegir un email, escriure un e-mail sobre els aspectes positius/negatius
d'una excursió d'empresa.
Corregir l'email d'un/a company/a.
Formular propostes per a una excursió a base de fotos, usant l'estructura “Ich schlage
vor, dass … .”
Corregir un e-mail i copiar la versió correcta.
Emplenar un formulari.
Activitats de mediació:
Explicar itineraris turístics, billets, rétols, senyalitzacions, fulletons i/o tríptics turístics
Sprachmittlung:
senzills.
MATERIAL

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

LINIE 1 A2
Cópies
Internet

Präteritum dels verbs:
gehen, wissen, geben,
denken, kommen (receptiu).

lèxics:
El temps meteorològic.
Restauració. Vida social.

Oració subordinada amb
bevor;

socioculturals i
sociolingüístics:
Oci en països de parla
alemanya.

Estructura: Ich schlage vor,
dass...

EOI de Calvià

-

fotos
taules
dibuixos
diàlegs
esquemes
e-mails
formulari
notes en el tauler
d'anuncis

Dues proves en dues
activitats de llengua.

Pronoms demonstratius:
- dieser, dieses, diese
(ús dictic i anafòric)
- der, das, die

foneticofonològics:
La pronunciació de les
grafies “*ig”.

-

notes amb
propostes
carta
fulletons

estratègics: *
Possibles tasques:

articles indefinits:
alles, viele, etwas, jeder, was
Auf dem Fest waren viele Leute.
Möchten Sie noch etwas Kaffee?
Wir fahren jedes Jahr in die
Schweiz.

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i

-

Escriure un email
sobre aspectes
positius/negatius
d'una excursió.

-

Planificar una
excursió
d'empresa a
Hamburg. Buscar
una idea original i
defensar la
proposta enfront
de les altres
possibilitats
(convèncer a
els/les
companys/as).

Reaccionar davant d’una informació o proposta amb interès.
Demanar i donar informació sobre persones, objectes i ubicacions.
Descriure llocs.
Comunicar plans i projectes.
Expressar gustos, preferències i desgrat.

valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Expressar l‘opinió sobre una proposta.
Proposar una excursió i opinar sobre propostes dels altres.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 2a avaluació

Lektion 9: Anne mag Mathe.
Tema: L'entorn escolar.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

EOI de Calvià

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Escoltar diàlegs entre pares i fills.
Escoltar intervenció de tres alumnes en classe, parlant sobre el seu cap de setmana i
respondre qui va fer què.
Escoltar un diàleg entre els pares d'una alumna i marcar quin anunci respecte a
activitats extraescolars els sembla més interessant.
Marcar en l'horari escolar les assignatures sobre les quals parlen dos alumnes.
Escoltar una entrevista realitzada a quatre persones sobre el sistema escolar.
Activitats de comprensió de
Llegir una circular sobre una cita de tutoria per a pares i respondre a les preguntes.
textos escrits:
Llegir un text sobre el sistema escolar alemany.
Leseverstehen:
Entendre i completar un e-mail.
Comprendre afirmacions sobre diferents assignatures i endevinar de quin es tracta.
Llegir i comprendre entrades a un fòrum d'alumnes sobre viatges de fi de curs.
Activitats de producció i
Parlar sobre les activitats realitzades un diumenge i un dilluns al matí.
coproducció de textos orals:
Parlar de com ha estat el teu primer dia a l'escola.
Sprechen:
Comptar a la resta de companys les activitats realitzades després de les classes.
Després de llegir un text sobre un dia normal de col·legi en una escola alemanya,
comentar l'actitud del professor.
Parlar sobre les assignatures favorites i aquelles no tan divertides.
Parlar sobre el contacte entre professors i pares del país d'origen.
Parlar sobre activitats extraescolars i excursions realitzades durant el període escolar
pròpies o de fills.
Parlar si s'ha assistit alguna vegada a una reunió de l'AMPA.
Parlar sobre la realitat educativa comparant-la amb Alemanya.
Role play: Crear un diàleg entre un pare o mare i l'educador o educadora d'una
ludoteca.
Fer una entrevista a un company sobre el seu període escolar.
Activitats de producció i
Redactar situacions típiques de pares i fills durant el berenar i compartir-les
coproducció de textos escrits: amb la resta de companys.

Schreiben:

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Escriure un e-mail al responsable una ludoteca (Hort, Kinderbetreuung) per preguntar
si encara tindrien places.
Escriure una petita redacció sobre l'època escolar.
Escriure una entrada a un fòrum descrivint un viatge fet amb el col·legi.
Llegir tres anuncis i triar aquell que ofereixi servei de ludoteca a les tardes.
Explicar la informació rellevant d’un currículum.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

LINIE 1 A2
Cópies

Pronoms reflexius amb
acusatiu;

lèxics:
assignatures, l’escola, el
sistema educatiu.

MATERIAL

els verbs fehlen, brauchen
(+substantiu);
-los/-voll sein;
verbs amb preposicions
(receptiu);
pronoms indefinits: einer,
man, keiner, jeder, jemand,
was...
Hat jemand angerufen?

socioculturals i
sociolingüístics:
assignatures; el sistema
escolar a Alemanya.

interculturals: comparar els
diferents sistemas
d’educació.
foneticofonològics:
La pronunciació de la grafia
“h” segons la seva posició en
la paraula.
estratègics:*

EOI de Calvià

-

fotos
taules
diàlegs
e-mails
anuncis
fòrums
diaris, notes i
circulars
currículum

Possibles tasques:
- Escriure un email
a una ludoteca
preguntant per
informació
rellevant: horaris,
preus, activitats,
etc.
- Fer una recerca:
quina formació fa
falta per la

Dues proves en dues
activitats de llengua.

-

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Reaccionar davant d’una informació o relat amb expressions d’interès, sorpresa,
alegria, pena, etc.
Demanar i donar informació.
Narrar sobre l’època escolar.
Manifestar interès.
Expressar estats d’ànim.
Expressar acord o desacord.
Concertar cita de manera escrita i oral.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

professió ideal a
un dels països DA-CH?
Com fer la classe
més entretinguda
i motivadora?

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 2a avaluació

Lektion 10: Zusammen geht es besser!
Tema: La convivència.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

EOI de Calvià

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Escoltar un diàleg i respondre per què s'enfada el protagonista.
Escoltar converses en una oficina i ordenar els diàlegs.
Escoltar i repetir la forma adequada d'entonar una disculpa.
Escoltar una conversa sobre relacions personals.
Ordenar un diàleg i corregir escoltant l'àudio.
Escoltar l'entonació de diferents expressions i determinar si l'interlocutor és cordial o
no.
Comprendre una enquesta en la ràdio.
Activitats de comprensió de
Entendre un text sobre la rutina diària.
textos escrits:
Entendre i ordenar la història sobre unes fotos.
Leseverstehen:
Llegir i marcar la raó de diferents missatges SMS.
Llegir un fòrum i completar els buits amb la paraula adequada.
Llegir un diàleg i triar entre tres opcions la correcta.
Llegir i comprendre precs.
Completar un diàleg sobre problemes en una oficina.
Llegir i comprendre les notícies de la pàgina web d'una emissora de ràdio.
Llegir una carta i completar els buits amb la informació facilitada.
Activitats de producció i
Parlar sobre els avantatges i desavantatges de compartir pis.
coproducció de textos orals:
Descriure problemes de convivència.
Sprechen:
Exposar possibles problemes de convivència i cercar una solució.
Demanar-li un favor a un company de manera cordial; aquest ha de respondre de
manera afirmativa o negativa a la petició.
Crear diferents situacions entre cap i empleat, i representar-les.
Quedar amb una amiga per a anar a comprar (einen gemeinsamen Termin finden).
Activitats de producció i
Escriure una petició cordial.
coproducció de textos escrits: Redactar possibles disculpes i compartir-les amb la resta de companys.
Schreiben:
Escriure notes mostrant la importància de la família, els amics i els companys de
treball.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:
MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
LINIE 1 A2
còpies

Escriure una redacció sobre una amistat veritable.
Respondre a diferents precs.
Escriure un missatge al cap per demanar disculpes (eine Entschuldigung schreiben).
Treballar en parella, llegir cadascun un text i marcar la informació en el text que
respongui a: qui, què, quan i per què; comptar al company la informació llegida.
Explicar anuncis de treball.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Connector causal: deshalb;

lèxics:
vida domèstica; tasques en
la llar;

-

socioculturals i
sociolingüístics:
La convivència en la llar i en
l'àmbit laboral.

-

Konjunktiv II (der
Höflichkeit): würde-Form,
hätte;

foneticofonològics:
La pronunciació de la grafia
e i ä.
La melodia de les frases de
disculpa.

Possibles tasques:
-

estratègics:*

COMPETÈNCIA I

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris

Demanar disculpes.

diàlegs
missatges de text
entrada d'un blog
i web
esquemes
notes

Role play:
situacions
incòmodes en la
convivència i en
el treball.
Cercar formes
alemanyes de
cortesia per a
situacions
quotidianes.

Dues proves en dues
activitats de llengua.

CONTINGUTS
FUNCIONALS

(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Acceptar o rebutjar una petició.
Descriure persones, objectes, situacions i llocs.

Expressar acord o desacord.
Parlar sobre els avantatges i desavantatges de compartir pis.
Demanar cooperació.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 3a avaluació

Lektion 11: Nicht ohne mein Handy!
Tema: Els mitjans de comunicació.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

EOI de Calvià

Escoltar un àudio i anotar quins problemes té la persona amb els seus aparells
electrònics.
Escoltar un àudio sobre una visita a Atenció al Client.
Escoltar un diàleg i marcar els consells rebuts per el “manetes”.
Escoltar un diàleg sobre l'ús de les noves tecnologies per a l'estudi.
Escoltar una entrevista sobre els mitjans de comunicació.
Completar un diàleg entre dos estudiants de llengües estrangeres i corregir-lo
escoltant l'àudio d'aquest.
Escoltar paraules provinents de l'anglès i escoltar-les per a la seva correcta
pronunciació.
Entendre diferents anuncis i determinar quin és més interessant per a la persona i per
què.
Relacionar els consells amb la foto corresponent.
Llegir i entendre diferents entrades a un fòrum.
Llegir un article periodístic i substituir l'adjectiu “cool” amb alguns dels adjectius
facilitats.
Llegir textos sobre l'ús que se'ls dóna a les noves tecnologies per a l'aprenentatge
d'idiomes.
Llegir missatges de whatsapp sobre les noves tecnologies i marcar aquelles que
provenen de l'anglès.
Entendre un diàleg entre client i venedor.
Entendre un contracte de telefonia mòbil.
Nomenar aparells electrònics en alemany i dir alguna activitat que es pugui realitzar
amb ells.
Representar un diàleg entre client i Atenció al client exposant un problema de
funcionament d'algun dels aparells elèctrics proposats.
Completar una enquesta sobre l'ús del mòbil i seguidament realitzar aquesta enquesta
a algun company.

Expressar la seva opinió sobre l'ús de les noves tecnologies a l'aula i crear debat.
Crear un anunci d'un “Superaparato” i presentar-lo a la resta de companys, creant un
possible eslògan.
Crear un mapa conceptual oralment sobre l'ús de les noves tecnologies en
l'aprenentatge d'idiomes per a després realitzar una entrevista als companys.
Crear una enquesta sobre l'ús de diferents mitjans, preguntar als companys i comentar
els resultats obtinguts.
Activitats de producció i
Fer una llista amb activitats que es poden realitzar amb determinats mitjans i aparells
coproducció de textos escrits: electrònics.
Schreiben:
Escriure una entrada en un fòrum sobre l'estar un dia per setmana sense usar el mòbil
i l'ordinador.
Redactar un anunci sobre algun aparell electrònic.
Escriure oracions utilitzant paraules d'origen anglès.
Ordenar els consells donats i reescriure'ls.
Activitats de mediació:
Escriure notes presentant un problema amb les noves tecnologies i els companys
Sprachmittlung:
escriuren possibles consells i/o solucions.
Ajudar a emplenar un formulari per a comprar un mòbil i/o un ordenador.
Explicar les instruccions d’un aparell.
MATERIAL

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

LINIE 1 A2
Cópies
Power Point
Internet

Declinació del adjectiu
(Adjektivdeklination nach
dem bestimmten Artikel:
NOM, AKK);

lèxics:
entreteniment (mitjans de
comunicació, aparells
electrònics); noves
tecnologies; reparacions;

Nominalització del verb
(Nomen aus Verben):
Ich telefoniere gern, aber (das)

EOI de Calvià

socioculturals i
sociolingüístics: Estudi de
llengües estrangeres.

-

fòrum
diàlegs
e-mail
xats
articles
esquemes
missatges curts
perfils
contractes

Dues proves en dues
activitats de llengua.

Telefonieren ist leider teuer.
Zum Fotografieren...
Beim Fernsehen...

foneticofonològics:
Pronunciació d'anglicismes.
estratègics: *

Possibles tasques:
Escriure una entrada a
un fòrum explicant com
aprenem a nivell
personal una llengua
estrangera.
Cercar un portal
d'ensenyament d'idiomes
i descriure les funcions
que té.

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se.
Reaccionar davant d’una informació amb expressions d’interès, sorpresa, alegria,
pena, etc.
Descriure persones, objectes, situacions i llocs.
Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments.
Demanar com s’escriu una paraula.
Expressar i justificar opinions.
Manifestar interès o desinterès.
Recomanar alguna cosa.
Sol·licitar i donar instruccions.
Demanar i donar consells.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 3a avaluació

Lektion 12: Ausbildung und Zukunftswünsche
Tema: La vida laboral i projectes de futur.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

EOI de Calvià

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Ordenar les bombolles amb la foto i escoltar els diàlegs per a corregir.
Fer hipòtesi sobre una trucada telefònica i corregir escoltant un àudio.
Escoltar un diàleg i marcar els temes que es tracten en ell.
Escoltar diferents diàlegs sobre professions.
Activitats de comprensió de
Llegir un article sobre el 50è aniversari d'una empresa i contestar a les preguntes.
textos escrits:
Llegir un text sobre la professió desitjada de tres persones quan eren petits.
Leseverstehen:
Llegir consells i triar aquells que semblin més recomanables.
Llegir una entrada a un fòrum sobre la convalidació de títols, i els comentaris adjunts.
Segons les fotos determinar de quina professió es tracta.
Entendre un article periodístic.
Completar una taula amb avantatges i desavantatges de les ocupacions en general.
Llegir un fòrum i completar els buits. Relacionar situacions amb els consells facilitats.
Activitats de producció i
Parlar sobre les professions conegudes.
coproducció de textos orals:
Parlar sobre les professions desitjades en la infància. Parlar en grups sobre l'ocupació
Sprechen:
actual.
Parlar sobre el treball somiat i dir quina formació es requereix per a això.
Parlar sobre els estudis realitzats i si tenen sortides laborals.
Descriure un treball i el company ha d'endevinar de quin es tracta.
Activitats de producció i
Escriure una redacció descrivint la teva ocupació actual.
coproducció de textos escrits: Escriure consells (usant el Konjunktiv II dels verbs sollen, können i werden).
Schreiben:
Escriure oracions amb els elements temporals facilitats tenint especial cura amb l'ordre
dels elements de l'oració.
Segons les fotos escriure oracions sobre la professió actual de diferents persones i del
què els hauria agradat fer de petits.
Segons diferents situacions, escriure possibles consells usant el Konjunktiv II.
Activitats de mediació:
Llegir i entendre petits textos sobre diferents professions i explicar després al
Sprachmittlung:
company.
Ajudar a emplenar un formulari del Arbeitsmarktservice per cercar treball a Austria.

Perfil professional: Explicar (oralment o per escrit) la formació requerida per una
professió a Alemanya (p.ex. forner).
MATERIAL

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

LINIE 1 A2
Cópies

Präp. für, gegen, ohne +
AKK (repàs);

lèxics:
professions, formació
professional, serveis;

donar consells amb
Konjunktiv II (würde-Form,
wäre);
expressió del futur:
Präsens+adverbi o locució
adverbial de temps
El verb auxiliar werden;

foneticofonològics:
La pronunciació de les
grafies “*nk” i “*ng”.
Paraules acabades en “-d” o
“-t”.

Adjectiu:

estratègics:*

Morgen gehe ich zur Schule.

prädikativ zur Beschreibung
eines Zustands: Das Haus ist
klein.
prädikativ zur Beschreibung
eines Prozesses: Langsam wird
es hell.

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

interculturals: la formació
professional a Espanya i a
Alemanya

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i

-

notes
diàlegs
email
perfils
professionals
fòrums
articles
formulari

Dues proves en dues
activitats de llengua.

Possibles tasques:
Escriure una redacció
sobre l'ocupació actual.
Fer una recerca sobre
professions i la seva
formació professional
(Berufsrecherche).

Donar i demanar dades personals.
Reaccionar davant d’una informació o relat amb expressions d’interès, sorpresa,
alegria, pena, etc.
Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments.

sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Demanar i donar informació.
Comunicar plans i projectes.
Debatre sobre avantatges i desavantatges de professions.
Manifestar interès i desinterès.
Expressar un desig.
Donar consells sobre la vida laboral.
Expressar obligació personal.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 3a avaluació

Lektion 13: Das gefällt mir!
Tema: Compres online i esdeveniments.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

EOI de Calvià

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Escoltar un diàleg i determinar quins objectes compren les persones i quins no.
Escoltar i triar quina foto es descriu.
Escoltar una cançó i completar informació.
Escoltar un diàleg i respondre a les preguntes.
Escoltar l'àudio i ordenar els passos a seguir per a fer una compra online.
Escoltar fragments de cançons i dir quins sentiments produeixen.
Ordenar un diàleg i corregir després de la seva posterior escolta.
Escoltar un diàleg i marcar l'objecte què ha comprat cada persona.
Activitats de comprensió de
Llegir un email, respondre a la pregunta i marcar veritable o fals.
textos escrits:
Llegir notícies de Facebook i relacionar-les amb les fotos.
Leseverstehen:
Llegir un xat sobre l'opinió d'una peça de roba, i determinar el grau de satisfacció amb
un emoji.
Llegir la descripció d'una foto (i completar el text amb els respectius adverbis de lloc).
Llegir les descripcions i determinar de quin objecte es tracta.
Llegir un email sobre una compra online.
Llegir una presentació i emplenar amb les paraules que falten.
Activitats de producció i
Descriure quines objectes de la foto són interessants o agraden.
coproducció de textos orals:
Fer compliments sobre la vestimenta dels companys i reaccionar a ells.
Sprechen:
Triar un objecte per a vendre i parlar amb el company sobre això.
Triar una dels dos dibuixos proposats i fer una descripció sobre ell.
Triar una de les fotos amb diferents objectes i parlar sobre un nou ús que donar-li
(Upcycling).
Parlar amb els companys sobre coses que s'hagin fet per un mateix.
Crear una escena segons una foto. Fer una presentació parlant del cantant favorit.
Activitats de producció i
Escriure una notícia de Facebook parlant sobre un esdeveniment o festival visitat.
coproducció de textos escrits: Descriure la foto corresponent usant els adverbis de lloc: vorne, rechts… .
Schreiben:
Escriure un e-mail a un amic dient-li els passos a seguir per a realitzar una compra en
internet.

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:
MATERIAL

Escriure un e-mail a un amic sobre una compra per internet argumentada la pròpia
experiència.
Escriure una entrada a un fòrum parlant sobre un esdeveniment o festival visitat.
Explicar una pàg. web, p. ex. per a fer una compra online.

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

LINIE 1 A2
Còpies
Power Point
Internet

Declinació del adjectiu:
Adjektivdeklination nach
dem bestimmten Artikel im
DATIV;

lèxics: compres online;
objectes de segona mà;
recycling; esdeveniments i
festivals;

Adverbis de lloc: vorne,
hinten, rechts, links, unten,
oben, in der Mitte

socioculturals i
sociolingüístics:
Esdeveniments i festivals de
països de parla alemanya.

Repàs:
Preposicions de dativo : ab,
aus, bei, mit, nach, seit, von,
zu.
Preposicions de acusatiu:
bis, durch, für, gegen, ohne.
Preposicions de datiu i
acusatiu: an, auf, hinter, in,
neben, über, unter, vor,
zwischen.

EOI de Calvià

interculturals:
Cançons i músics nacionals i
internacionals.
foneticofonològics:
La pronunciació de les
grafies “au”, “äu” i “eu”.

-

fotos
diàlegs
missatges
xats
fòrums
esquemes
e-mails
pàg. Web
cançons

Possibles tasques:
Fer una presentació
Power Point parlant
sobre un cantant favorit.
Fer compres online.

estratègics:*

Dues proves en dues
activitats de llengua.

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Fer compliments i reaccionar a ells.
Comptar d'una experiència.
Demanar i donar informació sobre objectes.
Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments.
Fer hipòtesi.
Expressar interès i indiferència.
Regatejar.
Donar instruccions.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 3a avaluació

Lektion 14: Radtour um den Bodensee
Tema: Els viatges.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

EOI de Calvià

Entendre el diàleg i respondre on estan les persones i cap a on es dirigeixen.
Escoltar un diàleg en una oficina de turisme i respondre a les preguntes. Entendre el
diàleg i relacionar expressions amb els dibuixos.
Escoltar un diàleg i relacionar la informació amb un dels missatges de text exposats.
Entendre un diàleg i respondre quin tour li agradaria fer a cadascuna de les persones.
Escoltar diàlegs i ordenar-ho.
Escoltar i marcar la paraula on es trobi la força de veu.
Marcar què signifiquen les oracions escoltades segons l'entonació.
Llegir fullets sobre informació turística i determinar quin enunciat correspon amb quin
fullet.
Ordenar les expressions sobre quins passos seguir abans de viatjar i ordenar-les
segons el dibuix.
Llegir e-mails i missatges de text i respondre veritable o fals, marcant aquelles
oracions que continguin el verb auxiliar “lassen”.
Llegir un text d'un prospecte de viatges i relacionar les expressions amb els llocs als
quals fan referència.
Marcar quines expressions per a canviar d'opinió són positives o negatives.
Llegir opinions de persones sobre els seus viatges i comptar les experiències quines
han viscut.
Llegir anuncis i relacionar les situacions.
Llegir un comentari en un llibre de visites i completar els buits amb les paraules
facilitades.
Parlar sobre possibles viatges, excursions, sortides a realitzar.
Parlar sobre algun tour amb bicicleta realitzat.
Generar un diàleg entre turista i agent turístic amb les diferents situacions facilitades.
Fer preguntes al company sobre les activitats descrites en les fotos.
Parlar amb el company sobre un viatge a realitzar en comú.
Expressar opinions per a realitzar un viatge en comú rebatent les idees del company.

Organitzar una excursió de cap de setmana posant punts en comú amb el company.
Activitats de producció i
Escriure una carta a una oficina de turisme per a demanar informació turística.
coproducció de textos escrits: Escriure un e-mail, una postal o una entrada a un blog explicant un viatge realitzat.
Schreiben:
Escriure un diàleg entre turista i agent turístic amb la informació facilitada en les
anotacions.
Redactar el viatge d'una persona amb la informació facilitada.
Rebatre els plans per a la visita d'una ciutat expressant una opinió pròpia.
Escriure una història d'un viatge descrivint les fotos.
Activitats de mediació:
Ajudar a emplenar un formulari en la recepció d’un hotel.
Sprachmittlung:
Per escrit: Recomanar la destinació turística ideal.
Explicar un bitllet de tren.
MATERIAL

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

LINIE 1 A2
Cópies
Power Point

Oracions relatives
(Relativsätze) en nominatiu i
acusatiu.

lèxics: els gentilicis habituals;
turisme i allotjament;
activitats turístiques; viatjes;

el verb lassen (només
receptiu);

socioculturals i
sociolingüístics: Activitats
turístiques a Alemania.

Els gentilicis habituals i les
llengües: der Spanier, die
Spanierin – Spanisch; der
Franzose/die Französin Französisch; der
Deutsche/die Deutsche Deutsch; ...
Preposicions temporals:

EOI de Calvià

interculturals:
foneticofonològics:
Entonació de les oracions; la
pronunciació de les grafies
„g“ i „k“.
estratègics:*

-

e-mail
entrada a un blog
postal
fullets turístics
correu electrònic
fòrum
notes
anuncis
bitllet de tren

Possibles tasques:
Cercar una destinació
vacacional per l’any que
vé i descriure les
activitats que es poden

Dues proves en dues
activitats de llengua.
-

Escrit a una oficina
de turisme.

(Ab wann ist wieder auf?) – Ab
Montag.
Ich kann nicht bis zum Schluss
bleiben.
Ich arbeite hier seit drei Jahren.
Was machst du an/zu Ostern?
Ich komme zwischen vier und fünf.
Vor fünf Jahren habe ich geheiratet.
…

fer en aquest lloc.
Planificar un viatge de
classe. Presentar-lo i
convèncer els companys.

Locucions adverbials de
temps:
gestern/heute abend; letztes
Jahr; nächste Woche;
nächsten Monat; morgens,
abends, montags;
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se.
Presentar-se i fer presentacions.
Donar i demanar dades personals.
Demanar informació en una oficina d'informació turística.
Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments.
Comunicar plans i projectes.
Expressar opinions.
Fer propostes.
Manifestar interès o desinterès.
Expressar un desig.
Sol·licitar i donar instruccions.
Persuadir i convèncer propòsits o accions.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 3a avaluació

Lektion 15: Gute Besserung!
Tema: El cos i la salut.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

EOI de Calvià

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Entendre una conversa en una sala d'espera, completar paraules i relacionar-les amb
les parts del cos de la foto.
Ordenar les intervencions d'un diàleg entre el metge i el pacient.
Entendre una conversa en la farmàcia, marcar les opcions correctes i completar taula
amb la informació de la prescripció mèdica.
Entendre diàlegs en la consulta del metge i anotar els problemes i les dades de les
cites.
Entendre i indicar el medicament i la seva freqüència de presa.
Activitats de comprensió de
Llegir missatges i marcar si els enunciats són veritables o falsos.
textos escrits:
Llegir un missatge i respondre a la pregunta de l'enunciat.
Leseverstehen:
Llegir un extracte d'un flyer, completar frases amb la informació del text.
Llegir un text sobre una persona, marcar la foto de la seva professió i marcar
si els enunciats són veritables o falsos.
Completar un diàleg amb el metge amb les paraules indicades.
Trobar en una sopa de lletres coses que es poden trobar en una farmàcia.
Activitats de producció i
Mantenir una conversa en la sala d'espera, en la consulta del metge i en la farmàcia.
coproducció de textos orals:
Formular consells per a quan un està malalt.
Sprechen:
Realitzar diàlegs en la sala d'espera.
Concertar una cita amb un metge.
Interpretar un joc de rol entre metge i pacient. Preguntar per la freqüència de presa de
medicaments i respondre.
Donar consells sobre què prendre per a què.
Activitats de producció i
Escriure un diàleg en la farmàcia.
coproducció de textos escrits: Escriure un text en PERFEKT.
Schreiben:
Escriure un missatge al cap per comunicar la baixa per malaltia.
Activitats de mediació:
Donar ordres a un company, aquest indica que no ho entén i un altre company li ho
Sprachmittlung:
explica (Imperativ – Verb „sollen“).
Ajudar en la consulta: explicar les instruccions del metge.

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
LINIE 1 A1
(Lektion 13)
Cópies

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

El verb „wissen“.

lèxics:
El cos i la salut. Serveis.
Esport.

El verb modal „sollen“
(repàs).
Repàs del IMPERATIU.
Repàs: Ja, nein, doch.
Repàs: adverbis de
freqüència.
L’oració negativa:
kein+Nomen; nicht+Adj.;
nie, nichts, niemand; prefix
un-;

socioculturals i
sociolingüístics: El
tractament de la salut en
països de parla alemanya.
foneticofonològics:
La pronunciació de les
grafies “f”, “v” i “w”.
La pronunciació de les
grafies “mm”, “ss” i “tt”.

-

diàlegs
missatges
fullet (flyer)
informe de baixa
laboral

Possibles tasques:
Role play: en la consulta
del metge i/o la farmàcia.

estratègics:*
Posició de la partícula
negativa nicht;
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:

Saludar i dirigir-se a algú.
Donar desitjos de millora.
Donar informació personal. Nomenar les parts del cos.
Informar que s'està malalt.
Concertar una cita.

Dues proves en dues
activitats de llengua.

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Expressar interès i preocupació.
Expressar un desig.
Expressar acord o desacord.
Donar i comprendre consells sobre la salut.
Sol·licitar i donar instruccions.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

BÀSIC A2

CURS 2019/20, 3a avaluació

Lektion 16: Wir feiern!
Tema: Festes i esdeveniments.
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

EOI de Calvià

Escoltar diferents plans per a organitzar una festa.
Escoltar, marcar i repetir les pauses abans de les vocals a principi de paraula.
Fer suposicions sobre quins regals han rebut els nuvis i escoltar un diàleg per a
comprovar.
Escoltar una enquesta en la ràdio, ordenar les fotos sobre els diferents esdeveniments
i marcar quines coses són importants a l'hora d'organitzar una festa segons els
entrevistats.
Escoltar una notícia sobre un esdeveniment i marcar veritable o fals.
Escoltar un diàleg i triar l'opció correcta per a expressar suposicions.
Escoltar una entrevista i marcar sí o no.
Llegir una invitació i formular preguntes sobre la mateixa.
Ordenar les parts d'una invitació a un esdeveniment.
Llegir una història sobre un casament i ordenar els esdeveniments.
Llegir tres cartes de felicitació i assenyalar les expressions.
Relacionar les paraules amb la foto corresponent.
Llegir les entrades a un fòrum i endevinar de quina celebració es tracta.
Llegir i completar un email i una invitació: completar els buits amb l'opció correcta.
Llegir un blog i completar els buits amb la paraula corresponent.
Completar un text sobre esdeveniments i festivals internacionals.
Llegir un text i col·locar les comes on siguin necessàries.
Explicar què és un festival de carrer i si s'ha estat alguna vegada en algun.
Planejar una celebració o festa amb els companys fent propostes arribant a un
acord.
Opinar sobre els comiats de solter. Explicar com se celebra un casament al país
d'origen.
Expressar suposicions de possibles regals per a una boda i reaccionar a les de la resta
de companys.
Parlar sobre el millor regal rebut.

Parlar sobre com se celebra l'Any Nou a Espanya.
Triar un esdeveniment dels proposats i parlar sobre els temes facilitats.
Activitats de producció i
Ordenar els elements d'una invitació i escriure-la.
coproducció de textos escrits: Escriure un e-mail a un company explicant-li com s'ha celebrat la pròpia boda o la
Schreiben:
d'uns amics.
Escriure una carta de felicitació a uns amics que es casen.
Escriure una invitació a un esdeveniment.
Acceptar/rebutjar una invitació.
Ordenar els elements per a escriure dues cartes de bons desitjos.
Activitats de mediació:
Explicar invitacions (lloc, hora, per quin esdeveniment, etc.)
Sprachmittlung:
Explicar cartells de publicitat per a esdeveniments, p.ex. un concert, festival...
MATERIAL

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

LINIE 1 A2
cópies
targetes de felilcitació

Oracions indirectes:
Indirekte Fragesätze mit WFragewort;

lèxics:
Festes, celebracions i
esdeveniments.

Connector damit (Absichten
ausdrücken);

interculturals: Festes
tradicionals als països D-ACH.

Konzessivsatz (connector
concessiu):
obwohl/trotzdem;
verbs de acusatiu i datiu
(repàs).

foneticofonològics:
La pronunciació i pauses
davant vocals a principi de
paraula.

-

targetes de
felicitació
(material autèntic)
e-mail
invitació
carta
blog
notes

Possibles tasques:
Escriure una invitació.
Escriure una carta de
millors desitjos.

estratègics:*
Organitzar una festa de
carrer en el seu barri.

EOI de Calvià

Dues proves en dues
activitats de llengua.

Què ha de gestionar i
amb quina fi?
Cercar tres típiques
festes alemanyes i
descriure quan i perquè
se celebren.
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

Felicitar i respondre a una felicitació.
Acceptar o rebutjar una invitació.
Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments.
Descriure persones, objectes, situacions i llocs.
Manifestar interès o desinterès.
Expressar un desig.
Expressar estats d’ànim.
Arribar a un acord.
Fer i acceptar propostes.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.

*Els continguts estratègics es treballen al llarg de tot el curs.

EOI de Calvià

INTERMEDI B1: UNITAT 1
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 1a avaluació

-

Comprendre la idea general d’una conversa entre una parella per resoldre un
conflicte (Gespräch: Beziehungsprobleme).

-

Comprendre les idees principals i detalls rellevants una entrevista (Interview zu
einer Studie über Partnerwünsche).

-

Comprendre la informació rellevant d’un programa de ràdio (Radiosendung:
Talk am Dienstag).
Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de material escrit
relacionada amb assumptes d’interès personal (Texte zu den Themen
Fernbeziehungen und Gesichtsblindheit).

-

-

Participar amb eficàcia en converses informals amb un interlocutor sobre temes
quotidians, d’interès personal o pertinents, per a la vida diària.

-

Prendre part en una discussió formal habitual no gaire complexa amb un
nombre reduït d’interlocutors. (TV-Diskussion)

-

Escriure textos que mostrin la capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar
amb coherència i correcció les idees i exposar-les amb precisió (Aufsatz,
Textzusammenfassung).

-

Escriure correspondència personal (Brief an einen Freund).

-

Fer una descripció simple de persones (Personenbeschreibung, Text: Mein
Traumpartner).

-

Transmetre oralment a tercers la idea general i els punts principals de la

informació continguda en textos escrits d’estructura clara (definir lo que és una
“Fernbeziehung”).
MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

Panorama B1

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

preguntes indirectes amb el
pronombre ob;

Continguts lèxics:
- Àmbit personal
- Les relacions
humanes

Lektion 1
oracions amb DASS i OB;
Beziehungen fern
und nah
còpies
Power Point
Kahoot

verbs amb preposicions;
Präpositionalpronomen
(Pronominaladverbien);
adjectius i el seu contrari;

(Beziehung und
Partnerschaft;
Charaktereigenschaften)

-

article de revista
entrevista
article de diari
carta
redacció
presentació i
descripció de
persones

socioculturals i
sociolingüístics:
persones i productes
coneguts dels països
D-A-CH
estatègics: *
foneticofonològics:
entonació (Wortakzent und
Satzmelodie)

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):

-

Lamentar, demanar i acceptar disculpes.
Interessar-se per algú o alguna cosa.

CTE/Lesen:
(diagnòstic);
PCTE/Schreiben
(diagnòstic):
E-Mail sobre els
avantatges i desavantatges
de tenir una relació a
distància

FUNCIONALS

Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Donar i demanar informació sobre un fet.
Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença
d’un fet.
Expressar acord i desacord.
Manifestar interès o desinterès.
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 un estat o sensació física i per la salut: fred o
calor, son, gana o set, gust, benestar o malestar.
Demanar i donar informació sobre els estats d’ànim més comuns: avorriment,
satisfacció o insatisfacció, admiració, interès, estima, alegria, etc.
Mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea.
Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.
Demanar ajuda, confirmació, informació i opinió.

*Les competències estratègics es donen durant tot el curs, aprofitant el tema i contingut de cada unitat.

EOI de Calvià

INTERMEDI B1: UNITAT 2
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

CURS 2019/20, 1a avaluació
-

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:

-

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

-

-

MATERIAL

EOI de Calvià

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

Comprendre una conversa de veïns sobre un problema que hi ha a la casa
(Gespräch unter Nachbarn).
Comprendre les idees principals i detalls rellevants de com avaluen persones
una pel·lícula (Bewertung eines Films).
Seguir una discussió sobre un tema del propi entorn (Diskussion: Tauschring).
Comprendre missatges en fòrums o blogs, en els quals es parli d’un mateix, es
descriguin persones, esdeveniments, objectes i llocs, es narrin esdeveniments
i s’expressin sentiments, desitjos i opinions (Internet-Plattform Teilen und
Tauschen; Blogeintrag Hausgemeinschaft).
Comprendre una recomanació per a una pel·lícula (Filmtipp).
Comprendre el contingut d’una recensió d’un llibre (Das geheime Leben der
Bäume, L15)
Fer una presentació preparada, si escau amb suport visual, per a recomanar
una pel·lícula o un llibre, i respondre a preguntes breus i senzilles dels oients
sobre el contingut de la presentació (Filmtipp präsentieren).
Escriure textos que mostrin la capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar
amb coherència i correcció les idees: recommanar una pel·lícula i escriure una
recensió d’un llibre (Filmtipp; Buchrezension).
Escriure anuncis en els quals es transmet o sol·licita informació senzilla, i en
els quals es ressalten els aspectes que resulten importants, respectant les
convencions específiques d’aquest tipus de textos (Tauschanzeigen schreiben
und ins Kurs-PADLET hängen).
Transmetre oralment a tercers la idea general i detalls rellevants de la
informació continguda en textos d’estructura clara (Werbung für eine
Tauschbörse: Was ist das?)
Explicar la diferència entre dos destinacions de vacances i fer una
recomanació. (zwei Urlaubsziele: eine Empfehlung abgeben.)

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Panorama B1

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Infinitiv + zu;
(vornehmen zu+Inf.);

lèxics:
- El lleure i la cultura
- Les relacions
humanes

Lektion 2
Teilen und tauschen

oracions relatives en
nominatiu i acusatiu (repàs);

Còpies

pronoms relatius en DATIU;

Power Point

precedits per una preposició;

Programa PADLET
Imatges/fotos

pronom relatiu local: wo;
pronom relatiu indeclinable:
was;
pronom relatiu: wer;
preposicions (temporals):
für, über, von...an (Zeit);
conjuncions temporals:
als/wenn
oracions subordinades amb
da;

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen

(Tauschmöglichkeiten,
Nachbarschaftshilfe, Geräte
im Haushalt, Film, Wohnen)

Textsorten

-

socioculturals i
sociolingüístics:
tipus de cases en els països
D-A-CH

article online
cançó
Blog
anuncis
recensió de
pel·lícula
text informatiu
(online)
definició d’una
enciclopèdia
(online)

estratègics:
formulació de hipòtesis;
aprovitar de imatges com
font de informació;
foneticofonològics:
parlar amb emocions;
interjeccions

-

Interessar-se per algú o alguna cosa.

Benotete Aktivitäten

PCTE (Buch- oder
Filmrezension)
o
MED (escrit);
CTO (Hören):
HV zum Thema

Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

-

Donar i demanar informació sobre un fet.
Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença
d’un fet.
Expressar acord i desacord.
Expressar preferències.
Manifestar interès o desinterès.
Mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea.

-

Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.
Demanar ajuda, confirmació, informació i opinió.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.
Aconsellar, alertar, donar instruccions i permís.

INTERMEDI B1: UNITAT 3
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

CURS 2019/20, 1a avaluació
-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

-

MATERIAL
Llibre de text

EOI de Calvià

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

-

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

-

-

Reconstruir una història a partir de sorolls que s'escolten (Geschichte
rekonstruieren).
Comprendre la informació continguda en una entrevista radiofònica (Foodtucks
in Deutschland).
Comprendre la informació essencial de anuncis de publicitat radiofònics (RadioWerbespots).
Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de material escrit de
caràcter quotidià, com ara anuncis, prospectes, fullets, etc. (Werbetexte)
Comprendre notes i missatges en fòrums o blogs. (Blogeintrag: gesunde
Ernährung).
Comprendre el sentit general i la informació principal de articles periodístics
amb un llenguatge no gaire idiomàtic o especialitzat. (Artikel: Foodies – ein
neuer Trend).
Participar amb eficàcia en converses informals sobre temes d’interès personal.
(über Foodies oder andere Trends sprechen)
Prendre part en converses no gaire complexes, que suposin un intercanvi
d’informació sobre fets concrets i en les quals es donin instruccions o solucions
a problemes pràctics (über gute und schlechte Essgewohnheiten sprechen, von
Erfahrungen berichten, Tipps geben: die Tipps aufnehmen und per
voicethread.com ins Edmodo stellen).
Escriure textos que mostrin la capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar
amb coherència i correcció les idees i exposar-les amb precisió (über die
Essgewohnheiten schreiben)
Escriure un breu text publicitari (Werbetext).
Explicar un àpat típic: enregistrar-ho per voicethread.com i penjar-ho a la
plataforma digital Edmodo.

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

i material adicional

Grammatische Strukturen

Panorama B1
Lektion 3:

declinació del adjectiu
(repàs);

Weitere Inhalte

Textsorten

lèxics:
- alimentació

- anuncis publicitaris
-programa de ràdio
- blog
- article de diari
- carta de menú

(Ernähung, Lebensmittel)
Von Kochboxen,
Diäten und Foodies

oracions amb obwohl;
conector trotzdem (repàs)

Còpies
nicht brauchen+zu+Inf

socioculturals i
sociolingüístics:
especialitats culinàries como
la „Currywurst“

Power Point
interculturals:
àpats típics als països
D-A-CH

Werbeflyer/Werbeanzeige;
Radiosendung; Blog;
Zeitschriftenartikel;
Speisekarte;

Benotete Aktivitäten

Mediació (oral):
explicar un àpat típic
eine typische Speise oder
Spezialität erklären (fer un
enregistrament mitjançant
el programa
voicethread.com i penjarho a l’Edmodo)
CTE

foneticofonològics:
paraules estrangeres a
l‘alemany
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar
i valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen

-

Interessar-se per algú o alguna cosa.

-

Donar i demanar informació sobre un fet.
Expressar acord i desacord.
Fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i experiències.
Informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions.
Mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea.
Expressar preferències.

Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

EOI de Calvià

Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.
Demanar ajuda, confirmació, informació i opinió.
Prohibir i denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar;
dissuadir, insistir, prevenir, reclamar i suggerir.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.

INTERMEDI B1: UNITAT 4
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

CURS 2019/20, 1a avaluació
-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

-

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:
MATERIAL

EOI de Calvià

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

-

Comprendre el contingut d’una conversa entre una austríaca i suïssosque
estan de vacances à Àustria (Urlaubsgespräch).
Comprendre els punts principals d’una conversa per planificar un jardí comú
(Planung eines Gartenprojekts).
Comprendre el text d’una cançó d’un grup musical d’Alemanya (Die Prinzen:
Ich wär´so gern ein Millionär)
Comprendre la informació essencial d’un butlletí informatiu radiofònic: part
meteorològic (Wetterbericht).
Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees significatives i
algun detall rellevant de articles periodístics amb un llenguatge no gaire
idiomàtic o especialitzat. (Artikel: ein Umweltprojekt; Klimawandel in den Alpen;)
Comprendre correspondència personal en la qual es descriguin unes vacances
i s’expressin sentiments i desitjos. (Grüße aus dem Winterurlaub)
Expressar desitjos.
Participar amb eficàcia en converses informals sobre temes d’interès personal
(über Projekte und Hilfsorganisationen sprechen).
Explicar, després d’una preparació prèvia, com s’ha de fer alguna cosa
mitjançant instruccions clares i coherents. (Tipps für die Umwelt geben/per
voicetread.com)
Tasca grupal (3-4): El barri ideal / Das perfekte Stadtviertel (etwas gemeinsam
planen): planificar el barri ideal i presentar-ho.
Escriure correspondència personal (Antwort auf eine E-Mail).
Escriure consells per a tenir unes vacances sostenibles (Tipps für einen
umweltfreundlichen Urlaub).
Escriure un part meteorològic (einen Wetterbericht schreiben).
Explicar un gràfic, p. ex. comentar els resultats d’un estudi (z.B. Shell
Jugendstudie zum Engagement der deutschen Jugendlichen).

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

imperatiu (repàs)

lèxics:
- La casa, la llar i
l’entorn
- Les relacions
humanes (pertinença
a grups)

Panorama B1
Lektion 4:
Wir und unsere
Umwelt
còpies
video
cançó
etc.

formes simples i composts
delKonj. II (expressar un
desig, fer propostes amb el
Konj. II);
oracions condicionals/
(Irreale) Konditionalsätze;
el verb werden;

(Natur und Umwelt; Wetter;
Klimawandel; Umweltschutz;
Hilfsorganisationen/soziales
Engagement)

comparatiu/superlatiu com
adjectiu davant del nom (amb
funció atributiva);

socioculturals i
sociolingüístics:
- voluntariat

Textsorten

-

mapa
article de revista
notícia de diari
part meteorològic
cançó
estudi

Stadtplan,
Zeitschriftenartikel,
Zeitungsnachricht,
Wetterbericht, Lied,
Studie

interculturals: el canvi
climàtic i les mesuresque es
prenen als països europeus;
foneticofonològics:
accentuació de les paraules
compostes (Wortakzent in
Komposita)

COMPETÈNCIA I

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris

-

Interessar-se per algú o alguna cosa.

Benotete Aktivitäten

PCTE/Schreiben:
z. B. auf einen Blogbeitrag
zum Klimawandel oder
Umweltschutz antworten;
PCTO: tasca grupal (El
barri ideal / Das perfekte
Stadtviertel)

CONTINGUTS
FUNCIONALS

(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:

-

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

-

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.
Enumerar en una explicació.
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.
Manifestar interès o desinterès.
Mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea.
Expressar preferències.

-

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

-

Demanar i donar informació sobre la intenció, la voluntat o la decisió de fer
alguna cosa.
Aconsellar i donar instruccions.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.

INTERMEDI B1: UNITAT 5
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

CURS 2019/20, 1a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

-

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:
MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

EOI de Calvià

-

Seguir una discussió sobre un tema del propi entorn (Stress im Alltag).
Comprendre una conversa telefònica del mon professional (Telefongespräch).
Comprendre la informació continguda en un programa en la ràdio que tracta
d’una feria de jocs (Reportage über eine Spiele-Messe).
Comprendre descripcions personals de professions. (Berufsbeschreibungen)
Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees significatives i
algun detall rellevant d’un article periodístic sobre un joc de taula. (Artikel:
deutsches Brettspiel)
Comprendre sense dificultat la línia argumental de contes clarament
estructurats i escrits en un llenguatge senzill, i fer-se una idea clara del
caràcter dels diferents personatges i les seves relacions (LEKTÜRE: Der
Hundetraum von Leonhart Thoma)
Participar amb eficàcia en converses informals amb un interlocutor sobre
professions (über Berufe sprechen).
Prendre part en una discussió formals no gaire complexa amb un nombre reduït
d’interlocutors. (Diskussion: Stress im Altag)
Produir, amb cert detall, descripcions sobre la pròpia rutina laboral (über den
eigenen Arbeitsalltag sprechen).
Escriure correspondència personal (E-Mail).
Participar en xats, fòrums i blogs (Beitrag in einem Blog).
Transmetre la idea general, els punts principals i detalls rellevants de fragments
breus de textos orals o escrits (einer Berufsbeschreibung die wichtigsten
Informationen entnehmen, wie Anforderungen, Tätigkeiten, Zukunftsaussichten)

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Konj. II dels verbs modals:
Panorama B1
Lektion 5:
Arbeitsfreude,
Arbeitsstress
Còpies
Internet

-

volició
proposta
consell
desig/condició

substantivació del adjectiu i
la seva declinació;

lèxics:
- La vida diària
- Educació

-

articles de diari

-

descripció d’una
professió

(Arbeit und Beruf,
Arbeitstätigkeiten)

-

socioculturals i
sociolingüístics:
CATAN – un joc d‘Alemania

cartes i correus
electrònics
personals

-

butlletí
(Reportage)

La declinació dels
substantius (n-Deklination) és interculturals:
dona al nivell Intermedi B2.1. formació professional als
països D-A-CH

PCTE/Schreiben (im
Unterricht)
CTO / HV

foneticofonològics:
unió entre paraules(feste
Wortverbindungen
verschmelzen)
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i

EOI de Calvià

-

Interessar-se per algú o alguna cosa.

-

Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença
d’un fet.
Enumerar en una explicació.
Expressar acord i desacord.
Informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions.
Expressar preferències.

-

valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

-

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

-

Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.
Prohibir i denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar;
dissuadir, insistir, prevenir, reclamar i suggerir.

INTERMEDI B1: UNITAT 6
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

CURS 2019/20, 2a avaluació
-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

-

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

-

-

-

MATERIAL
Llibre de text

EOI de Calvià

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

Comprendre els detalls rellevants d’una conversa entre dues treballadores a un
hospital.
Comprendre les idees generals de una conversa entre veïns que s’ajuden
abans i després d’una operació (Gespräch vor einer Operation; Tätigkeiten im
Haushalt)
Comprendre la informació continguda en documents enregistrats: entrevistes a
persones que s’impliquen socialment i fan treball voluntari (Hörtext: freiwillig
und ehrenamtlich; Institution: Technisches Hilfswerk)
Comprendre un article que dona instruccions o indicacions per a preparar una
estada a l’hospital (Ratgeberartikel)
Entendre informació específica essencial (Text: Verein Vita Assistenzhunde).
Comprendre notes i correspondència personal, en els quals es narrin
esdeveniments passats i s’expressin sentiments i desitjos (E-Mail: Geburt der
Tochter).
Fer front a transaccions comunes de la vida quotidiana i explicar el motiu d’un
problema, intercanviant, comprovant i confirmant informació amb el detall
oportú, tot plantejant els propis raonaments i punts de vista amb claredat i
seguint les convencions socioculturals que escauen al context específic.
(gemeinsam etwas planen).
Completar un qüestionari amb informació personal breu i senzilla. (Formular)
Escriure correspondència personal i participar en xats, fòrums i blogs. (E-Mail
oder Brief; Glückwünsche formulieren: zur Geburt, zur raschen Genesung...)
Intervenir en situacions quotidianes o habituals (ajudar a emplenar un
formulari);
descriure un plànol d’orientació (einen Orientierungsplan beschreiben).

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Panorama B1

Vorgangspassiv (Präsens);

Lektion 6:

Passiversatz man (Whg.);

lèxics:
- La salut i el cos
- La vida diària

Hilfe im
Krankenhaus und
im Alltag

Passiv mit Modalverben;

còpies
video

el verb lassen (in der
Bedeutung etwas nicht selbst
machen);

(Krankenhaus, Gesundheit;
Tätigkeiten im Haushalt; sich
ehrenamtlich engagieren)
socioculturals i
sociolingüístics:
L’institució „Technisches
Hilfswerk“ (THW)

Textsorten

-

articles a la web
formulari
targetes per a
felicitar

Benotete Aktivitäten

CTO (Lesen mit
Sprachanwendung);
PCTO

(Online-Ratgeberartikel;
Online-Artikel;Formular;
Glückwunschkarte)

foneticofonològics:
sons i fonemes
consonàntics: z,-ts-, -tiCOMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen

-

Felicitar i respondre a una felicitació.
Expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa.

-

Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.
Donar i demanar informació sobre un fet.
Informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions.

-

Mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea.
Expressar preferències.
Expressar emocions i sentiments com ara alegria o satisfacció.

Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

-

Aconsellar, alertar, donar instruccions i permís.
Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.

INTERMEDI B1: UNITAT 7
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

MATERIAL

CURS 2019/20, 2a avaluació
-

Comprendre la informació essencial de butlletins informatius que tractin temes
comuns. (Kurznachrichten im Radio; KiraKa WDR).
Comprendre la informació continguda en una conversa entre tres persones
sobre el “public viewing”.
Comprendre diferents punts de vista de persones sobre el “public viewing”.
Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees significatives i
algun detall rellevant de notícies breus. (Kurznachrichten)
Comprendre informació específica d’un article periodístic (Public Viewing)
Participar amb eficàcia en converses informals amb sobre els mitjans de
comunicació (Medien früher und heute; Radiogewohnheiten);
Realitzar una entrevista estructurada, utilitzant un qüestionari preparat
(Interview zur Mediennutzung).
Escriure una curta biografia (eine Kurzbiographie im Präteritum schreiben).
Resumir un text.
Transmetre la idea general i els detalls rellevants d’una estadística (eine
Statistik zur Mediennutzung beschreiben).

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Panorama B1

el temps verbal Präteritum;

lèxics:

Lektion 7
Gut informiert

els preposicions temporals
bevor, bis, seit(dem);

- El lleure i cultura
- La vida diària

-

EOI de Calvià

-

notícies de
premsa
artícles de diari

MED: descriure una
estadística, p.ex.

còpies
video

els pronoms recíprocs:
einander, miteinander,
voneinander etc.

Medien früher und heute;
Zeitungen und Zeitschriften;

-

gràfic
enquesta

CTO / Hören

socioculturals i
sociolingüístics:
Public Viewing
interculturals:
el „Bild Zeitung“
foneticofonològics:
Aussprache von r/R und –er
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:

-

Interessar-se per algú o alguna cosa.

-

Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.
Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença
d’un fet.
Informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions.
Fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i experiències.

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Manifestar interès o desinterès.
Expressar preferències.

-

Demanar informació i opinió.

EOI de Calvià

INTERMEDI B1: UNITAT 8
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

CURS 2019/20, 2a avaluació
-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

-

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:

-

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:
MATERIAL

EOI de Calvià

CONTINGUTS

-

-

Comprendre els punts rellevants d’un text que tracta d’uns esdeveniments de la
història d’Alemanya.
Comprendre la informació principal d’una conversa sobre les manifestacions
pacífiques a l’Alemanya de l’est (Friedliche Demonstrationen).
Comprendre la informació rellevant d’un text sobre els quioscos a Alemanya
(Kioske in Deutschland).
Comprendre les idees principals d’un poema d’un poeta austríac (Gedicht von
Ernst Jandl).
Comprendre el sentit general i les idees significatives de articles periodístics
amb un llenguatge no gaire idiomàtic o especialitzat. (Artikel über politisches
Engagement; Montagsdemonstrationen).
Comprendre la informació principal i els punts rellevants d’un article periodístic
sobre un referèndum a Suïssa (Schweizer Volksabstimmung).
Localitzar amb facilitat i comprendre la informació rellevant d’una biografia
(Biographie de Ernst Jandl).
Prendre part en converses i discussions formals habituals: discutir els
avantatges i desavantatges de la renta bàsica (Grundeinkommen).
Fer presentacions preparades, si escau amb suport visual sobre una notícia ,
amb prou claredat, i respondre a preguntes breus i senzilles dels oients (eine
Nachricht präsentieren).
Escriure una biografia (tabellarische Biographie).
Escriure un text que mostri la capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar
amb coherència i correcció les idees i exposar-les amb precisió (Lebensstationen beschreiben).
Narrar un fet històric.
Resumir breus fragments d’informació de diverses fonts (einen Sachtext oder
eine Zeitungsmeldung schriftlich zusammenfassen und dabei die relevanten
Informationen nennen).

ALTRES CONTINGUTS

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS

Llibre de text
i material adicional

MORFOSINTÀCTICS

(associats a la unitat)

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Genitiv;

lèxics:
- Les relacions
humanes

Panorama B1
Lektion 8
Geschichte und
Politik
còpies
video
Power Point

Fragewort im Genitiv:
wessen?
Präpositionen trotz und
wegen (+ Genitiv.)

EOI de Calvià

Textsorten

-

entrevista
article de diari
notícia de diari
poema
contemporani
biografia

Benotete Aktivitäten

PCTO: presentar una
notícia;
CTO: Leseverständnis (mit
Sprachanwendung)

Sätze mit damit und um...zu;
Zeitangaben (Whg.):
Als er/sie...Jahre alt war;
Mit...Jahren;
Vor...Jahren;
1989;
In den 1970er-Jahren...;
In seiner/ihrer Jugend;
Von 1972 bis 1978...;

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Geschichte und Politik;
Mauerbau und –fall;
Gastarbeiter;
Demonstrationen

AVALUADES

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:

socioculturals i
sociolingüístics:
la Stasi;
el poeta austríac Ernst Jandl
i la lírica experimental;
foneticofonològics:
llegir un text informatiu

-

Interessar-se per algú.

-

Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.
Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença
d’un fet.
Enumerar en una explicació.

-

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

-

Rectificar i corregir informació.

-

Manifestar interès o desinterès.
Expressar emocions i sentiments com ara alegria, decepció o esperança.

-

Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.

INTERMEDI B1: UNITAT 9
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

CURS 2019/20, 2a avaluació
-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

-

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:

-

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

-

EOI de Calvià

Comprendre una conversa sobre les possibilitats que dona la UE (Europäischer
Freiwilligendienst).
Comprendre diferents opinions de persones sobre Europa.
Comprendre les raons de persones per haver emigrat (Gründe für die
Auswanderung).
Comprendre la informació continguda en un text que tracta del palau de la
Societat de les Nacions a Ginebra (Völkerbundpalast in Genf).
Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees significatives i
algun detall rellevant d’un article periodístic (Auswandereraus einem
Einwanderungsland).
Comprendre el sentit general i l’humor d’un text literari en forma d’una
entrevista (Integrationscheck mit dem Vater).
Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de textos sobre la
migració (Migration und Rückkehr nach Deutschland).
Comprendre el text d’una persona que es presenti a un fòrum per cercar
parella.
Participar amb eficàcia en converses informals sobre Europa i la UE.
Expressar associacions amb la Unió Europea.
Prendre part en converses sobre les possibles raons per migrar i la integració.
Produir, amb cert detall, una descripció de les diferències culturals de les
diferents nacionalitats.
Escriure un text que mostri la capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar
amb coherència i correcció les, mostrant un domini suficient de lèxic i
estructures. (Erörterung: Im Ausland leben?)
Fer un mindmap.
Participar en un blog (Blogeintrag).
Prendre notes breus per a tercers, recollint informació específica i
rellevant(eine Liste mit den relevanten Informationen erstellen).
Transmetre la idea general i els detalls rellevants d’un gràfic (eine Grafik
beschreiben).

MATERIAL

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Panorama B1

während (+ Genitiv);

Lektion 9

declinació del adjectiu:
Genitiv

lèxics:
- Les relacions
humanes
- llengua

Über Grenzen
hinweg
còpies
video
Power Point

conjuncions
(Doppelkonjunktionen):
entweder...oder;
sowohl ... als auch
nicht nur...sondern auch,
weder...noch
pronoms demostratius:
derselbe/dasselbe/dieselbe;

Politik; Migration; Länder;
Nationalitäten und Sprachen
der EU; Berufe bei der UNO;
ehrenamtlich arbeiten;
socioculturals i
sociolingüístics:
Völkerbundpalast in Genf
(Palais des Nations a
Ginebra);
interculturals: parlar de
diferències culturals a
Europa
foneticofonològics:
entonació expressiva:
expressar sorpresa;
interjeccions (mímica)

EOI de Calvià

-

text informatiu
cita
article periodístic
gràfic
text literari en
forma d’una
entrevista

PCTE (Blogeintrag);
CTO (Hörverstehen zum
Thema);

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Atraure l’atenció.

-

Enumerar en una explicació.
Ser capaç d’expressar el (des)coneixement, l’opinió i la creença d’un fet.
Fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i experiències.

-

Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions.
Expressar emocions i sentiments

-

Demanar i donar informació sobre la intenció, la voluntat o la decisió de fer
alguna cosa.
Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.

-

INTERMEDI B1: UNITAT 10
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:

-

Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

Panorama B1

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 2a i 3a avaluació

-

-

Comprendre una conversa entre amics sobre una entrevista de treball.
Comprendre les idees principals i detalls rellevants d’una entrevista de treball.
Comprendre consells per tenir èxit en una entrevista de treball.
Comprendre la informació rellevant d’anuncis de treball (Stellenanzeigen).
Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de una carta de
sol·licitud i de un currículum vitae (Bewerbungsschreiben; Lebenslauf).
Realitzar una entrevista de treball amb algunes preguntes complementàries
(ein Bewerbungsgespräch durchführen).
Participar amb eficàcia en una conversa sobre els típics errors en una
entrevista de treball i donar consells (Fehler beimVorstellungsgespräch, Tipps).
Escriure correspondència personal (E-Mail) per contar d’una oferta de feina.
Escriure un currículum vitae breu, senzill i ben estructurat, en el qual
s’assenyalin els aspectes importants de manera esquemàtica i en el qual
s’incloqui la informació que es considera rellevant en relació amb el propòsit i
destinatari específics. (tabellarischerLebenslauf)
Fer una descripció de persones. (Kollegen beschreiben)
Transmetre la idea general, els punts principals i detalls rellevants de fragments
breus de textos orals o escrits. (Video Tipps für Vorstellungsgespräche; E-Mail:
Stellenanzeigen erklären).

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Temps verbal:
Plusquamperfekt

lèxics:
- Àmbit personal

-

ofertes de feina
(anuncis)

PCTE (Mein Beruf/Mein
Traumberuf)

Lektion 10

Subordinades amb nachdem;

Der neue Job

Subordinades amb während;

còpies
video
Power Point

La casa, la llar i
l’entorn
Les relacions
humanes

Berufe, Eigenschaften,
Ausbildung;
Alltagstätigkeiten;

-

entrevista de
treball
currículum vitae
article online
carta formal
(sol·licitud de
treball)

MED: Stellenanzeigen
erklären

socioculturals i
sociolingüístics:
sistema escolar a Alemanya;
interculturals: formes de
tractament/registre en el mon
laboral; la llengua Esperanto
foneticofonològics:
parlar amb fluïdesa
(Lange Sätze flüssig
sprechen.)

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:

-

Interessar-se per algú o alguna cosa.
Expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa.

-

Donar i demanar informació sobre un fet.
Fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i experiències.
Rectificar i corregir informació.

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

-

Demanar i donar informació sobre un estat o sensació física.
Manifestar interès o desinterès
Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions com
ara estima, simpatia, dubte, preferència, antipatia o admiració.
Aconsellar, alertar, donar instruccions i permís.

INTERMEDI B1: UNITAT 11
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

CURS 2019/20, 3a avaluació
-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:
MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

Panorama B1
Lektion 11

EOI de Calvià

-

Comprendre detalls rellevants d’una conversa de durada mitjana entre veïns.
Comprendre les detalls rellevants d’una conversa per preparar una invitació.
Comprendre anuncis d’esdeveniments a la ràdio (Programmankündigung).
Comprendre la informació continguda a anuncis curts.
Comprendre informació rellevant en l’oferta online d’una biblioteca.
Comprendre la informació principal en una carta formal per fer una reclamació
(Beschwerdebrief).
Produir, amb cert detall, descripcions sobre persones i serveis.
Explicar desitjos a l'hora de consumir serveis (p. ex. en les compres).
Fer front a transaccions comunes de la vida quotidiana: negociar o planificar
una cosa.
Fer front a transaccions comunes de la vida quotidiana: canviar un producte a
una botiga (etwas umtauschen).
Escriure correspondència formal bàsica (una carta de reclamació), observant
les principals convencions formals i característiques d’aquest tipus de textos i
respectant les normes fonamentals de cortesia (Brief an die Geschäftsführung).
Emplenar un formulari per fer una transferència bancària.
Narrar una historia amb l’ajuda de paraules clau (eine Geschichte anhand von
Stichwörtern erzählen).

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Reflexive Verben mit
Akkusativ und Dativ;

lèxics:
- comerç
- serveis

-

pàgina web
cartoon
article online

PCTE: einen halbformellen
Brief schreiben

Pronoms reflexius en datiu;
Dienstleistungen
còpies
video
Power Point

Präp. innerhalb i außerhalb
(+ genitu);

Einkaufen, Dienstleistungen,
Bibliothek

-

socioculturals i
sociolingüístics:
Viena,la capital d‘Austria

-

anunci
carta formal:
reclamació
formulari

PCTO: etwas planen oder
aushandeln

foneticofonològics:
pronunciar de forma correcte
abreviatures
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes.
Lamentar, demanar i acceptar disculpes.
Expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa.
Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.
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.
Mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea.
Expressar preferències.

-

Demanar ajuda, confirmació, informació i opinió.
Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.
Sol·licitar, reclamar, suggerir.

INTERMEDI B1: UNITAT 12
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

CURS 2019/20, 3a avaluació
-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

-

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:

EOI de Calvià

-

Comprendre les idees principals i detalls rellevants d’una conversa (Argumente
für eine Spülmaschine).
Comprendre els punts importants d’una conversa (formal) amb el servei al
client d’una empresa (Telefonat mit dem Kundenservice)
Comprendre el contingut d’una conversa (formal) per reclamar la entrega d’un
producte (Einkaufsdialog).
Comprendre informació rellevant en correspondència formal: reclamació per Email (Beschwerde).
Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de un fullet publicitari
(Werbeprospekte).
Comprendre el sentit general, les idees significatives i algun detall rellevant
d’un article periodístic sobre les formes de pagament en el futur.
(Zahlungsarten der Zukunft)
Comprendre el contingut d’un missatge en un blog, en el qual s’expressin
sentiments, desitjos i opinions (Blogeintrag).
Comprendre sense dificultat la línia argumental de contes clarament
estructurats i escrits en un llenguatge senzill, i fer-se una idea clara del
caràcter dels diferents personatges i les seves relacions (LEKTÜRE: BERLIN,
MEYERBEER 26 von Tanja Kause).
Fer front a transaccions comunes de la vida quotidiana, intercanviant,
comprovant i confirmant informació(Informationen erfragen und beantworten;
ein Missverständnis klären)
Participar en una discussió sobre les avantatges i desavantatges de pagar amb
el mòbil.
Participar amb eficàcia en una conversa per a vendre/comprar un producte.
Escriure una carta i/o un e-mail de reclamació. (Beschwerde).
Escriure una contestació a una reclamació (Antwort des Kundendienstes).
Escriure un text que mostri la capacitat d’organitzar la informació i d’enllaçar
amb coherència i correcció les idees (Bargeldlos bezahlen?)
Transmetre la idea general, els punts principals i detalls rellevants de fragments

Sprachmittlung:
MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Panorama B1
Lektion 12
Das ist aber ein
gutes Angebot!
còpies
video
Power Point

breus de textos orals o escrits (E-Mail: bei einer Kaufentscheidung helfen).

Modalpartikeln: denn, mal,
aber, ja, doch;
Passiv (Präteritum);
adverbis de lloc: hier, dort,
drüben, drinnen, drauβen,
rein, raus, hin, her;

lèxics:
- comerç (pagaments)
- serveis

-

Tätigkeiten im Haushalt,
Haushaltsgeräte;
Zahlungsarten;

-

socioculturals i
sociolingüístics:
EC-Karte, IBAN, BIC

-

interculturals:
els horaris comercials

-

prospecte
publicitari
formulari per fer
una transferència
E-Mail
(reclamació)
article periodístic

PCTE: eine Reklamation
schreiben (E-Mail);
CTE: Leseverständnis zum
Thema (mit
Sprachanwendung)

Werbeprospekt;
Überweisungsformular;
E-Mail (Reklamation);
Zeitungsartikel;

foneticofonològics:
qualitat de la veu, to i volum
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen

-

Interessar-se per algú o alguna cosa.
Expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa.

-

Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença
d’un fet.
Enumerar en una explicació.

-

EOI de Calvià

und erfragen:

-

Expressar acord i desacord.
Rectificar i corregir informació.

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

-

Expressar preferències.
Manifestar interès o desinterès.
Expressar emocions i sentiments com decepció, satisfacció o molèstia.

-

Aconsellar, alertar, donar instruccions i permís.
Demanar ajuda, confirmació, informació i opinió.

INTERMEDI B1: UNITAT 13
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

CURS 2019/20, 3a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:

-

-

Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

MATERIAL
Llibre de text

EOI de Calvià

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

-

Comprendre la informació continguda en documents enregistrats: avantatges i
desavantatges de tenir un cotxe propi; (Hörtext: Mobilität)
Comprendre el contingut d’una cançó
Comprendre una conversa i consells per comprar un cotxe. (Verkaufsdialog,
Preis verhandeln;)
Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees significatives i
algun detall rellevant de articles. (Tipps für den Autokauf; Der neue Trend:
Elektrovelos; Unternehmer des Monats)
Comprendre la informació rellevant d’un article online (Ein Unternehmen
gründen).
Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de cartes del lector
(kurze Leserbriefe).
Prendre part en converses i discussions formals habituals no gaire complexes
amb un nombre reduït d’interlocutors (einen Verkaufsdialog führen; TVDiskussion).
Fer front a transaccions comunes de la vida quotidiana: negociar un preu
(einen Preis verhandeln).
Discutir els avantatges i desavantatges de tenir un cotxe.
Escriure una redacció (Erörterung: Elektroautos und -fahrräder);
Escriure una carta del lector (per expressar l’opinió i/o enfado).
Resumir breus fragments d’informació de diverses fonts, així com realitzar
paràfrasis senzilles de breus passatges escrits utilitzant les paraules i
l’ordenació del text original. (Video: Tipps zusammenfassen und
paraphrasieren).

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Panorama B1

Pronoms indefinits: einer,
keiner, jeder, alle;

lèxics:
-transport i viatges
- comerç

-cançó
-prospect
-article periodístic
-text d’una revista
-anuncis
-cates formals senzills

CTO

Lektion 13
Auf vier Rädern

Pronoms interrogatius:
Welch_? Was für ein_?

còpies
video
Power Point

Oracións exclamatives: Was
für ein+Adj.+Nomen!

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

socioculturals i
sociolingüístics:
biciletes elèctrica a Suissa
foneticofonològics:
expressar molèstia
(Ablehnung/Verängerung
ausdrücken);

MED (oral)

Lied; Flyer;
Zeitschriftenartikel;
Magzintext;
Ratgebertext; Anzeigen;
Leserbrief;

-

Atraure l’atenció.

-

Donar i demanar informació sobre un fet.
Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença
d’un fet.

-

Manifestar interès o desinterès.
Expressar preferències.
Expressar emocions i sentiments com ara decepció o molèstia.

-

Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.

EOI de Calvià

INTERMEDI B1: UNITAT 14
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

CURS 2019/20, 3a avaluació
-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:

-

Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

MATERIAL
Llibre de text

EOI de Calvià

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

-

Comprendre les peticions d’una clienta.
Comprendre un text sobre fundacions d’empreses a Alemanya (i completar un
gràfic)
Comprendre una entrevista amb un expert que dona consells per fundar una
empresa (Radiointerview mit einem Experten).
Comprendre un text sobre un lloc de treball fora de lo normal (GotthardBasistunnel).
Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees significatives i
algun detall rellevant d’artícles periodístics (Herausforderungen für die Logistik;
Unternehmer des Monats).
Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant d’anuncis.
Narrar una història curta (eine zusammenhängende Geschichte erzählen).
Prendre part en converses i discussions formals habituals no gaire complexes
amb un nombre reduït d’interlocutors (TV-Diskussion).
Fer una presentació preparada, si escau amb suport visual (gràfics, fotografies,
transparències o diapositives), així com respondre a preguntes breus i senzilles
dels oients (Präsentation: meine Geschäftsidee/mein Start-up-Unternehmen).
Escriure una redacció: Selbständigkeit – ja oder nein?
Escriure la contestació a un mail del servei d’atenció d’una empresa.
Prendre notes breus per a tercers, recollint instruccions o fent una llista dels
aspectes més importants, durant una presentació, xerrada o conversa breus i
clarament estructurades, sempre que el tema sigui conegut. (Präsentationen
der MitschülerInnen zum Thema Start-up-Unternehmen: dabei die wesentlichen
Informationen notieren und mündlich wiedergeben)

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Panorama B1

deshalb (Whg.);

lèxics:
- serveis
- educació

Lektion 14

daher, darum, deswegen;
nämlich;

Überzeugende
Geschäftsideen

Partizip I;

còpies
video

Partizip I und II amb funció
adjectiva;
substantivació de l’adjectiu;
pronoms indefinits:
-

etwas + nichts;

-

irgendwie, -wo, wann;

(Wirtschaft; ein Unternehmen
gründen; Charaktereigenschaften;)
socioculturals i
sociolingüístics:
el túnel més llarg d‘Europa

Textsorten

-

article periodístic
informació
estadística
entrevista a la
ràdio

Benotete Aktivitäten

PCTO / presentació
„Meine Geschäftsidee“
(Start-up-Unternehmen)
MED (escrita)

Zeitschriftenartikel;
statistische
Informationen;
Radiointerview;

foneticofonològics:
els fonemes consonàntics v/f

adjectius: prefixos i sufixos
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i

-

Atraure l’atenció.
Donar les gràcies i respondre a un agraïment.

-

Narrar i preguntar sobre un fet.
Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença
d’un fet.
Enumerar en una explicació.
Expressar preferències.

-

valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

-

Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions.

-

Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar.

INTERMEDI B1: UNITAT 15
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:

CURS 2019/20, 3a avaluació
-

Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:
MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Panorama B1

EOI de Calvià

-

Comprendre les idees principals i interpretar el contingut d’una seqüència de
pel·lícula. (Filmausschnitt)
Comprendre declaracions durant una celebració privada. (Abschiedsrede)
Comprendre la informació rellevant d’una visita guiada per el museu “Museum
für Film und Fernsehen”.
Comprendre una conversa sobre una pel·lícula. (Film: Knockin’ on Heaven’s
Door).
Comprende en detall un article online (Menschen & ihr Fahrrad).
Comprendre correspondència personal (Tagebucheintrag; E-Mail)
Comprendre els detalls d’un gràfic (Lebenswünsche von jungen Menschen)
Parlar de pel·lícules.
Participar amb eficàcia en converses informals sobre viatges.,
Fer una entrevista el company sobre els seus plans per el futur.
Parlar sobre un gràfic.
Participar en un blog. (Blogeintrag)
Escriure una recensió d’un llibre o una pel·lícula. (Film- und Buchrezension)
Prendre notes, fent una llista dels aspectes importants, durant una conversa
formal, presentació, conferència o xerrada senzilla (beim Hören Notizen
machen).
Transmetre oralment a tercers la idea general, els punts principals i detalls
rellevants de la informació continguda en textos orals o escrits d’estructura
clara (den Inhalt einer Buch- oder Filmrezension zusammenfassen).

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Futur I (zum Äußern von
zukünfigem Geschehen und

lèxics:
- Transport i viatges

-

gràfic
recensió

PCTE
(Film- oder Buchrezension)

Lektion 15

von Vermutungen);

Was bringt die
Zukunft?

adverbis: wohl, vielleicht,
wahrscheinlich,
möglicherweise...

còpies
video

articles indefinits: manche,
einige, wenige, ein paar;
viel-mehr-meiste;
wenig-weniger-wenigste;
La „n-Deklination“ es tracta al
nivell B2.1.

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

-

Educació
Serveis

socioculturals i
sociolingüístics:
el parc natural „Wattenmeer“
estratègics:
Textzusammenhänge
verstehen;
foneticofonològics:
entonació expressiva
(Satzmelodie: die eigene
Meinung ausdrücken)

-

descripció d’una
pel·lícula
nota a una diari
article de revista

CTO

Grafik, (Buch)Rezension;
Leserbewertung;
Filmbeschreibung;
Tagebucheintrag;
Zeitschriftenartikel

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:

-

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

-

Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença
d’un fet.
Expressar acord i desacord.
Donar i demanar informació sobre un fet.

Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):

-

Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions com
ara admiració o preferència.

-

Demanar i donar informació sobre la intenció, la voluntat o la decisió de fer
alguna cosa.
Aconsellar.

-

-

Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

-

Suggerir.

INTERMEDI B2.1: Lektion 0
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
Landeskunde

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

CURS 2019/20, 1a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre el contingut i les implicacions generals d‘una conversa radiofònica
sobre el tema de l‘amistat

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Identificar ràpidament el contingut i la importància d‘articles curts sobre llocs i
productes típics dels països de llengua alemanya
Expressar l‘opinió sobre una pel.lícula
Explicar conceptes relacionats amb la cultura alemanya

Transmetre per escrit el contingut d‘una diagrama sobre clichés relacionats amb
Alemanya

lèxics:
Còpies:
Landeskundenreise

Mediació escrita:
Transmetre per escrit el
contingut d‘una diagrama
sobre clichés relacionats
amb Alemanya

socioculturals i
sociolingüístics:
interculturals:
foneticofonològics:

EOI de Calvià

Possibles tasques:

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.1: Lektion 1
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Amor i amistat

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

Sicher B2/1
Lektion 1
Còpies: Verbs amb
acusatiu o datiu,
Tipus de text: crítica
cinematogràfica;

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 1a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre el contingut i les implicacions generals d‘una conversa radiofònica
sobre el tema de l‘amistat

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten: Crítica
cinematogràfica, article
de revista, entrevista,
reportatge radiofònic,
postal

Benotete Aktivitäten

Verbes amb acusatiu o datiu
Connectors weder...noch,
entweder… oder,
einerseits...andererseits,
zwar...aber

Lèxics: amor, amistat,
coneixença
socioculturals i
sociolingüístics:

Identificar ràpidament el contingut i la importància d‘articles curts sobre llocs i
productes típics dels països de llengua alemanya
Expressar l‘opinió sobre una pel.lícula
Explicar conceptes relacionats amb la cultura alemanya

Transmetre per escrit el contingut d‘una diagrama sobre clichés relacionats amb
Alemanya

interculturals:

CTE sobre el tema de
l‘amor
PCTE: Crítica d‘un
curtmetratge
cinematogràfic
PTO: Presentació sobre

pronoms de relatiu
en genitiu

Ordre dels elements a la
frase
Pronoms de relatiu en genitiu

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

una amistat singular
foneticofonològics: ä i e:

Possibles tasques:

INTERMEDI B1: Lektion 2
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
El món del treball

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Sicher B2/1
Lektion 2
Còpies: Igualtat de
drets entre homes i
dones

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre un reportatge radiofònic sobre la importància de la relaxació al món
del treball

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Passiva amb von, durch

Lèxics: Noms i verbs
relacionats amb el món del
treball

Passiva d‘estat
Formació de substantius
Connectors causals amb le
preposicions aus, dank, vor,
wegen

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 1a avaluació

Comprendre textos periodístics sobre noves formes de publicitat
Participar activament en converses formals amb els assistents a una fira
professional
Escriure un correu electrònic formal

Contar una notícia de diari

Mediació oral: contar una
notícia de diari

socioculturals i
sociolingüístics:
interculturals:

Possibles tasques:

Participi present i passat com
a adjectiu
Verbs amb preposició fixa
n-Deklination
Conjuncions finals
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

foneticofonològics:

INTERMEDI B2.1: Lektion 3
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

CURS 2019/20, 2a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre un trailer cinematogràfic

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Llibre de text
i material adicional

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten:

Benotete Aktivitäten

Sicher B2/1
Lektion 3

Pronoms i adverbis amb
preposició dins la frase

Lèxics: El cine alemany

Medis de
comunicació

MATERIAL

Comprendre textos periodístics
Expressar l‘opinió sobre una pel.lícula
Escriure correspondència personal

Resumir el contingut d‘una pel.lícula vista recentment

Còpies:

Frases amb dass

socioculturals i
sociolingüístics:

Ús i abús dels
medis de
comunicació

Formació d‘adjectius

interculturals: La sèrie Tatort

Els gèneres
cinematogràfics

foneticofonològics:
Possibles tasques:

EOI de Calvià

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.1: Lektion 4
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Sicher B2/1
Lektion 4

CURS 2019/20, 2a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre un reportatge radiofònic sobre ofertes de formació

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Connectors temporals

lèxics:

Adverbs amb el sufix -weise

socioculturals i
sociolingüístics:

Comprendre retrats sobre la trajectòria professional de les persones
Prendre part a la conversa a una fira sobre orientació professional
Escriure un article a un blog sobre estàncies a l‘estranger

Transmetre per escrit el contingut d‘una diagrama sobre clichés relacionats amb
Alemanya

Partícules modals
interculturals:
foneticofonològics: les
consonants aspirades

EOI de Calvià

Possibles tasques:

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.1: Lektion 5
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
Körperbewusstsein

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Sicher B2/1
Lektion 5

CURS 2019/20, 3a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre amb detall els arguments d‘una conversa sobre la feina de model
fotogràfic

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

El verb lassen

lèxics:

Futur perfecte

socioculturals i
sociolingüístics:

Expressions compostes amb
els verbs lachen, hören,
stehen bleiben

Comprendre instruccions tècniques per fer un test de condicions físiques
Participar en un assessorament sobre qüestions estètiques
Respondre a un anunci

Explicar les consells d‘una pàgina web sobre estilisme

interculturals:
foneticofonològics: Pronúncia Possibles tasques:
de f i v

EOI de Calvià

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.1: Lektion 6
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
Städte erleben

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Sicher B2/1
Lektion 6

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 3a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre el text d‘una audioguia

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Adjectius amb preposició fixa

lèxics:

Konjunktiv II

socioculturals i
sociolingüístics:

Identificar ràpidament el contingut i la importància d‘articles curts sobre llocs i
productes típics dels països de llengua alemanya
Participar activament en una discussió formal sobre les activitats de lleure que
hauria d‘oferir l‘ajuntament
Prendre notes durant una xerrada sobre diferents formes de viatjar

Sintetitzar i transmetre a tercers informacions recopilades de diversos escrits
sobre atraccions turístiques

Comparacions irreals amb
als ob

interculturals:

Frases de relatiu amb
wo(+preposició) i was

foneticofonològics: Pronúncia Possibles tasques:
de p i pf

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.2: Lektion 0
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
Landeskunde

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Còpies: Handout 0
(Com es viu a
Alemanya, Estil
indirecte)

CURS 2019/20, 1a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre un reportatge sobre la vivenda a Alemanya

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

L’estil indirecte

lèxics:

Identificar ràpidament el contingut i la importància d‘articles curts sobre llocs i
productes típics dels països de llengua alemanya
Comparar les condicions de vida a Alemanya i a Espanya
Explicar conceptes relacionats amb la cultura alemanya

Transmetre per escrit el contingut d‘una diagrama sobre clichés relacionats amb
Alemanya

Mediació escrita:
Transmetre per escrit el
contingut d‘una diagrama
sobre clichés relacionats
amb Alemanya

socioculturals i
sociolingüístics:
interculturals:
foneticofonològics:

EOI de Calvià

Possibles tasques:

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.2: Lektion 1
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion

Relacions
personals i familiars

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Sicher B 2.2
Lektion 7

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre un discurs complex sobre les noves formes de família

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten:

Benotete Aktivitäten

Declinació dels adjectius

Lèxics: Relacions personals,
familiars, sentimentals
socioculturals i
sociolingüístics:

Substantivació dels adjectius
Còpies: Handout 1:
Verbs amb
preposició fixa,
declinació de
l’adjectiu

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 1a avaluació

Comprendre textos periodístics sobre les relacions a distància
Participar activament en una taula rodona sobre els clichés sobre homes i dones
Escriure correspondència formal destinada a un mitjà de premsa

Explicar i interpretar el contingut d’una estadística per a un company de classe

Resum de un reportatge
audiovisual sobre un tema
d’actualitat

Adjectius amb preposició fixa
interculturals:
Substantius amb preposició
fixa

foneticofonològics:

Possibles tasques:

Frases comparatives amb
je…desto
COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.2: Lektion 2
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
L’alimentació

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Sicher B 2.2
Lektion 8
Handout 2: Génere
dels substantius,
cura del medi
ambient,
expressions
substitutives dels

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 1a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre instruccions detallades d’un expert en alimentació

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten:

Benotete Aktivitäten

Génere dels substantius

Lèxics: Alimentació i cura del
medi ambient

Homònims amb distint
génere

Comprendre un article periodístic sobre l’alimentació i el medi ambient
Parlar dels gestos quotidians per contribuir a la cura del medi ambient
Escriure una carta de reclamació per al fabricant d’un producte alimentari

Transmetre informacions sobre el contengut alimentici dels productes

CTO: Entendre un
reportatge radiofònic sobre
els partidaris de les
bicicletes a la ciutat
PCTE: Carta de reclamació

socioculturals i
sociolingüístics:

El verb sollen en el seu
significat subjectiu

interculturals:

Nominalització dels verbs

foneticofonològics:

Possibles tasques:

verbs modals

Frases condicionals amb
wenn, falls, sofern

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

EOI de Calvià

INTERMEDI B2.2: Lektion 3
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
Formació i món
laboral

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Sicher B 2.2
Lektion 9
Handout 3: nDeklination,
Preposicions amb
genitiu, doble
infinitiu

CURS 2019/20, 2a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre una sàtira audiovisual sobre el sistema educatiu alemany

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Doble infinitiu

Lèxics: Feina i activitats
professionals

Trotz i altres preposicions de
genitiu
Frases consecutives amb
folglich, infolgedessen

Comprendre acudits sobre l’escola
Parlar del finançament dels estudis i de les feines d’estiu
Escriure una carta de presentació per a una oferta de feina

Resumir el el currículum vítae d’un aspirant a un lloc de feina

Notícies
socioculturals i
sociolingüístics:
interculturals:
foneticofonològics:

EOI de Calvià

Possibles tasques:

Vokalneueinsatz

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.2: Lektion 4
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
Serveis

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

CURS 2019/20, 2a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre notícies radiofòniques d’actualitat

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Comprendre un text sobre la puntualitat al transport ferroviari
Comparar la prestació de serveis en el passat i en el present
Escriure un text publicitari per donar a conèixer un servei

Explicar quins són els serveis públics que s’ofereixen al barri

lèxics:
Sicher B 2.2
Lektion 10
Còpies: Handout 4:
Serveis públics:
tren i televisió
pública, migració, la
passiva impersonal

EOI de Calvià

La passiva impersonal
Alternatives a la passiva amb
verb modal

socioculturals i
sociolingüístics:
interculturals:
foneticofonològics: les
consonants aspirades

Possibles tasques:

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.2: Lektion 5
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
La salut

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional
Sicher B 2.2
Lektion 11
Còpies: Handout 5:
Articles i pronoms
indefinits, frases
comparatives amb
als ob

EOI de Calvià

CURS 2019/20, 3a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre una entrevista radiofònica

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Articles i pronoms indefinits

lèxics: Salut, sistema de
salut pública, treballar a
l’estranger

Entrevista

Connectors modals indem,
statt...dass

Comprendre informacions tècniques sobre la naturopatia
Participar en una enquesta en què s’expressi l’opinió sobre un tema controvertit
Escriure una entrada a un fórum a internet

Intermediar i traduir en una conversa entre un pacient i un metge

socioculturals i
sociolingüístics:
interculturals:

Possibles tasques:

foneticofonològics: Pronúncia
de f i v

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

INTERMEDI B2.2: Lektion 6
OBJECTIUS
DE LA UNITAT
Spezifische Lernziele
der Lektion
La llengua i les
variants regionals

MATERIAL
Llibre de text
i material adicional

CURS 2019/20, 3a avaluació

Activitats de comprensió de
textos orals:
Hörverstehen:
Activitats de comprensió de
textos escrits:
Leseverstehen:
Activitats de producció i
coproducció de textos orals:
Sprechen:
Activitats de producció
icoproducció de textos
escrits:
Schreiben:
Activitats de mediació:
Sprachmittlung:

Comprendre un reportatge radiofònic sobre una regió

CONTINGUTS
MORFOSINTÀCTICS

ALTRES CONTINGUTS
(associats a la unitat)

GÈNERES TEXTUALS

ACTIVITATS
AVALUADES

Grammatische Strukturen

Weitere Inhalte

Textsorten

Benotete Aktivitäten

Adjectius amb preposició fixa

lèxics:

Konjunktiv II

socioculturals i
sociolingüístics:

Comprendre un article sobre les variants regionals de l’alemany a una revista
especialitzada
Presentar una oferta de viatge
Escriure un article d’opinió per a una página web d’internet

Explicar els motius d’un malentès provocat per diferències interculturals

sicher! B2.2

EOI de Calvià

Comparacions irreals amb
als ob

interculturals:

Frases de relatiu amb
wo(+preposició) i was

foneticofonològics: Pronúncia Possibles tasques:
de p i pf

COMPETÈNCIA I
CONTINGUTS
FUNCIONALS

EOI de Calvià

Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
Soziale Routinen
Actes assertius (donar i
sol.licitar informació):
Sachinformationen mitteilen
und erfragen:
Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
Einstellungen zum Ausdruck
bringen und erfragen
Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d’acció):
Überreden, überzeugen:

