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CAPÍTOL I: ASPECTES GENERALS I COMUNS 

1. Introducció: base normativa 

 

El Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències 

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

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

ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 

de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments 

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

decret, en l’article 4 punt 1 estableix que els ensenyaments de nivell bàsic han de tenir 

les característiques i l’organització que les administracions educatives determinin. 

 

La implantació d'aquesta nova legislació es durà a terme gradualment començant a 

partir d'aquest curs (2018-19) amb el nivell BÀSIC.  

 

No obstant això, mentre no concloguin els tràmits administratius que han de finalitzar 

amb la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de la normativa esmentada, i 

d’acord amb el Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, els elements del 

currículum del nivell bàsic, és a dir, el conjunt d’objectius, competències, continguts, 

metodologia i criteris d’avaluació, són els que s’estableixen en l’Annex al Decret de 

currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears (Decret 6/2010 publicat al BOIB núm. 16, de 2 de febrer de 2010). 

 

En conseqüència, la present programació ha estat elaborada d'acord amb les 

directrius del Reial Decret 1629/2006 (29/12/06), en el qual es fixen els aspectes 

bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la 

Llei Orgànica d’Educació 2/2006 (3/05/06), amb el Decret 6/2010 (22/1/10) presentat 

per la Conselleria d’Educació i Cultura i l’annex del mateix que inclou el 

Desenvolupament Curricular per al nivell Bàsic, el qual s’adapta a les directrius 

proposades pel MEC, al Marc Europeu Comú de referència per a l’ensenyament de les 

llengües i amb la resolució del conseller d'Educació i Cultura de 21 de juny de 2012 

per la qual s’aproven les instruccions d’organització i funcionament de les EOI de les 

Illes Balears. 

2. Marc metodològic 

2.1. Aprenentatge i docència 

 

L’actual desenvolupament curricular per a les EOI de les Illes Balears parteix d’un 

model de llengua enfocat cap a l’acció, és a dir, un model centrat en l’ús de la llengua 

que considera que els usuaris i aprenents són membres d’una societat que tenen unes 

tasques a assolir i que s’ha de tenir en compte el ventall de capacitats específiques 

que els individus, com a agents socials, apliquen a aquest aprenentatge. 
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Aquest enfocament cap a l’acció o ús de la llengua ha de tenir en compte les 

estratègies que utilitzen els aprenents per activar les diferents competències que conté 

la competència comunicativa. Aquestes estratègies serviran per dur a terme les 

activitats i processos que comporten la recepció i producció de textos i la construcció 

de discursos que tracten de temes concrets, els quals permeten el desenvolupament 

de tasques lligades a determinades situacions que es donen dins els diferents àmbits 

d’actuació. 

Tant l’alumnat com el professor han de tenir en compte els processos involucrats en 

l’aprenentatge de les llengües i aplicar-los en els diferents àmbits d’actuació mitjançant 

la selecció de materials, la proposta d’activitats i l’avaluació dels continguts, l’aplicació 

dels procediments adients i el desenvolupament de l’aprenentatge autònom. 

Per estimular l’aprenentatge, és útil contestar a la pregunta: “quines condicions són les 

més adients perquè es produeixi aquest aprenentatge?” La majoria dels investigadors 

semblen estar d’acord en el fet que s’han de donar les següents condicions bàsiques 

que es poden aplicar a gairebé totes les situacions d’aprenentatge. 

EXPOSICIÓ: L’alumnat ha de rebre un material d’entrada (input) comprensible de la 

llengua parlada i escrita. Aquest material ha de ser real, suficientment ric i de qualitat. 

És convenient que s’exposi l’alumnat a textos d’un nivell moderadament més alt de 

coneixements que el que posseeixen els aprenents en aquest estadi. Ha d’incloure els 

tipus de registres formal i informal i pot contenir altres varietats a més de la llengua 

nativa, com ara la llengua que utilitza qualsevol parlant no natiu que en faci ús de la 

llengua objecte d’estudi. 

ÚS DE LA LLENGUA: Té en compte especialment el material de sortida (output) i el 

considera essencial per al desenvolupament de la llengua. S’espera que l’alumnat en 

faci ús real mitjançant la interacció a la classe en un ventall ampli de situacions, la qual 

cosa farà que es processi el material d’entrada (input) de forma més analítica i 

possiblement afavorirà també els processos mentals implicats en l’aprenentatge. 

MOTIVACIÓ: És necessària perquè els aprenents processin la llengua que reben i 

també la utilitzin el més aviat possible, i es puguin beneficiar tant de l’exposició com de 

l’ús que en fan. La motivació pot provenir de diverses fonts. Cal tenir en compte les 

característiques pròpies del nostre alumnat i buscar temes adequats als seus 

coneixements, interessos i necessitats. 

INSTRUCCIÓ: S’entén enfocada cap a les estructures formals de la llengua. 

Actualment és un fet generalment acceptat que aquesta instrucció pot accelerar el 

nivell de desenvolupament de la llengua i fins i tot incrementar el nivell final 

d’adquisició dels aprenents. Això no obstant, cal considerar que existeixen diverses 

teories sobre la instrucció formal i la seva relació amb l’ordre natural de 

desenvolupament d’una llengua. Cal tenir en compte que un enfocament excessiu en 

la forma pot desviar-nos dels objectius fonamentals d’un currículum enfocat cap a la 

comunicació. De totes maneres, les estructures gramaticals es ensenyaran de manera 

inductiva sempre que sigui possible. 
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2.2. Desenvolupament de les competències 

 

Aquests aspectes ens conviden a contemplar l’aprenentatge dels idiomes des d’un 
enfocament comunicatiu i pràctic amb l’objectiu de desenvolupar tasques de 
complexitat progressiva. Aquest progrés en la competència comunicativa comporta el 
desenvolupament d’altres competències, a fi de fer front a les situacions comunicatives 
en que es troben els aprenents. 

Totes les competències humanes contribueixen, d’una manera o altra, a la capacitat 
de comunicar-se de l’aprenent, i poden considerar-se aspectes de la competència 
comunicativa. De tota manera, pot ser útil distingir les competències que no estan 
directament relacionades amb la llengua (competències generals) de les competències 
pròpiament lingüístiques. 

 

2.2.1. Competències generals 

 

Les competències generals inclouen diversos tipus de coneixements: 

 Coneixements declaratius (savoir), que inclouen el coneixement del món  i el 

seu funcionament, el coneixement de la cultura i geografia de les comunitats on 

es parla la llengua que l’aprenent, entre d’altres. 

 Habilitats i saber fer (savoir-faire), que inclouen les habilitats pràctiques, les 

habilitats socials, les habilitats de la vida quotidiana i les habilitats tècniques i 

professionals, entre d’altres. 

 El saber ser (savoir-être), que integra factors personals lligats a la pròpia 

personalitat i caracteritzats per les actituds, les motivacions, els valors i les 

creences, entre d’altres. 

El saber aprendre (savoir-apprendre), que inclou la consciència lingüística i 

comunicativa i les habilitats fonètiques generals, es a dir, la sensibilitat cap a la 

llengua, la capacitat de pronunciació de noves llengües, les habilitats per a l’estudi i la 

capacitat d’adaptar-se a una nova experiència, entre d’altres. 

 

2.2.2. Competència lingüística comunicativa 

 

A fi de realitzar les intencions comunicatives, els usuaris de la llengua o els aprenents 

posen en joc les habilitats generals, i les combinen amb una competència 

comunicativa de tipus més específicament lingüístic. En un sentit més estricte, la 

competència comunicativa té els components següents: 

 Competències lingüístiques: definides com els coneixements dels recursos 

formals i la capacitat d’utilitzar-los. Inclou les competències gramatical, lèxica, 

fonològica, ortogràfica, semàntica, etc. 
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 Competències sociolingüístiques: comprenen el coneixement i les habilitats 

necessàries per tractar la dimensió social de l’ús de la llengua, com ara normes 

de cortesia, formes de tractament, expressions populars, accents i registre, etc. 

 

 Competències pragmàtiques: es refereixen al coneixement que l’usuari o 

aprenent té dels principis segons els quals els missatges s’organitzen i 

s’utilitzen per a la realització de funcions comunicatives: inclouen les relacions 

de causa i efecte, la capacitat de dirigir i estructurar el discurs, la coherència i 

la cohesió, etc. 

 

Totes aquestes competències no constitueixen una finalitat en si mateixes i s’hauran 

d’activar a través d’activitats comunicatives en les quals s’integren les destreses de 

comprensió, expressió, interacció i mediació, tenint sempre presents els criteris 

d’avaluació que s’estableixen per a cada nivell. El material utilitzat haurà de ser variat i 

autèntic, sempre que sigui possible, per donar resposta a les necessitats reals dels 

alumnes. Mitjançant aquestes tasques comunicatives, els alumnes, entren en contacte 

amb la cultura associada als idiomes, aprofundint en els coneixements socioculturals i 

desenvolupant la seva capacitat crítica a partir de l’anàlisi de les similituds i diferències 

entre les distintes cultures. 

 

2.3. Aspectes a considerar 

 

2.3.1. Tractament de l’error 

 

En els processos de comunicació s’haurà de tenir en compte que els errors formen 

una part fonamental del procés d’adquisició que experimenta l’alumnat, que es troba 

en un moment determinat de la seva pròpia seqüència d’aprenentatge dins un sistema 

que no pertany ni a la L1 ni a la L2, i per tant no s’han de contemplar com aspectes 

negatius, sinó com a manifestacions d’un estadi d’interllengua, que és un estat evolutiu 

necessari entre els primers intents de parlar i una expressió correcta. Perquè l’alumne 

comprovi les seves hipòtesis de funcionament de la nova llengua ha de cometre errors, 

i a partir d’ells es produirà l’aprenentatge. Això no implica que els aspectes gramaticals 

de la llengua s’han de desatendre, sinó que s’han de programar activitats variades 

dirigides a la reflexió lingüística, l’enfocament principal de les quals sigui l’ús correcte 

de la llengua a partir dels errors que es repeteixen sense desviar-nos de l’enfocament 

cap a la comunicació. 

 

2.3.2. Tractament del lèxic 

 

L’adquisició del lèxic constitueix una part fonamental en el procés d’aprenentatge 

d’una llengua; per aquesta raó s’ha de plantejar de forma sistemàtica i adequada. 

S’hauran de tenir en compte els factors següents: 
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 La distinció entre vocabulari actiu i passiu. El primer constituirà el corpus bàsic 

productiu. 

 La contextualització del lèxic. 

 L’establiment de relacions mitjançant àrees i operacions semàntiques. 

 El reciclatge freqüent. 

 L’ús d’estratègies per a l’aprenentatge i memorització del vocabulari. 

 La combinació d’aquest aprenentatge amb un lèxic més ampli d’adquisició. 

 La relació entre vocabulari i discurs. 

 

Els mètodes utilitzats poden ser variats i dependran dels estils d’aprenentatge 

individuals. 

 

2.3.3.   Paper de l’alumnat i del professorat 

 

L’enfocament adoptat pel MECR implica una forma nova de considerar els rols tant del 

professor com de l’alumne. En un enfocament tradicional el professor assumeix el 

paper d’expert que dirigeix, controla i avalua les activitats. Un model alternatiu neix de 

l’enfocament cap a l’acció i contempla un aprenent que arribarà a adquirir la capacitat 

d’iniciar el discurs, interrompre’l, acabar-lo i discutir lliurement les opinions. En aquest 

enfocament tant l’aprenent com el professor es converteixen en mediadors, impulsors, 

motivadors i monitors del processos d’aprenentatge, al mateix temps que es relacionen 

com a membres d’un equip. 

 

2.3.4.  Desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge autònom 

 

A partir dels rols esmentats es deriva la necessitat que l’alumnat desenvolupi 

gradualment l’aprenentatge autònom, basat en el principi que els aprenents han de 

prendre la màxima responsabilitat possible en el seu propi procés d’aprenentatge i 

controlar-lo progressivament. També han de prendre consciència de les seves etapes 

de desenvolupament, tant dins com fora de la classe. 

Per tal que aquesta capacitat es desenvolupi convé tenir en compte les següents 

pautes: 

 L’acceptació de la responsabilitat per part de l’alumnat i del professorat. 

 L’enteniment dels aspectes que comporta el procés d’aprenentatge. 

 La identificació dels objectius d’aprenentatge. 

 La identificació dels coneixements inicials de l’alumne. 

 L’exploració de les idees pròpies dels alumnes. 

 La identificació del tipus de lectura extensiva adequada. 

 La identificació de la demanda de models escrits útils per a l’alumnat. 

 L’oferiment d’oportunitats de feedback oral o escrit. 
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2.3.5. Utilització dels llibres de text 

 

El llibre de text ha de ser utilitzat com un recurs més per aconseguir cobrir els objectius 

i continguts marcats a la programació. La seva utilització ofereix sens dubte grans 

avantatges (un marc estable per a l’ensenyament, un material comú d’ús individual per 

a l’alumnat i un important estalvi de treball per al professorat), però cal recordar que tot 

llibre de text ha de ser complementat, en major o menor mesura, tant per cobrir la 

programació com per satisfer les necessitats pròpies de cada grup i professor. Cal 

remarcar la conveniència que professors que imparteixin el mateix curs mantinguin 

reunions periòdiques amb la finalitat de planificar les possibles formes de 

complementar el llibre de text. 

 

2.3.6. Les noves tecnologies 

 

L’ús de les noves tecnologies (TIC) en l’aprenentatge dels idiomes és avui dia 

imprescindible, ja que són un mitjà adient, atractiu i motivador per a la immersió 

lingüística o cultural en la llengua objecte d’aprenentatge. Les TIC són una eina 

atractiva de suport a la docència, poden fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, 

permeten a l’alumne estar en contacte directe a través d’Internet o altres recursos 

multimèdia amb la llengua i la cultura de l’idioma que s’estudia. Creiem útil que 

aquesta introducció de les TIC es realitzi des del principi de l’aprenentatge de l'idioma 

estudiat, és a dir des del nivell bàsic, segons les possibilitats dels centres. 

Les activitats i condicions que es podrien proposar són bàsicament les següents: 

 Orientar l’alumnat sobre l’accés a una selecció de pàgines web d’interès 

(notícies en la ràdio i la televisió online, premsa, exercicis d’autocorrecció sobre 

aspectes formals de la llengua, programes didàctics d’altres centres, entre 

d’altres). 

 Completar les activitats de classe per treballar totes les destreses 

comunicatives. 

 Utilitzar el correu electrònic, els xats i els fòrums amb pautes per motivar 

l’expressió escrita. 

 

2.3.7. Foment de la lectura 

 

La lectura extensiva és una manera d’ampliar el lèxic, tant productiu com receptiu, i 

familiaritzar-se amb les estructures gramaticals de la llengua alemanya. A més a més, 

és una activitat que l’alumne/a desenvolupa de forma autònoma, sempre amb l’objectiu 

de millorar la fluïdesa lectora i promoure la confiança en si mateix/a. 

Les següents orientacions poden servir perquè l'alumnat d’alemany d’aquesta EOI de 

Calvià s’animin a la lectura i llegeixin per plaer i no per obligació: 
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 No és indispensable que la lectura de textos sigui objecte d’avaluació. Els/les 

professor/s/es poden comentar en classe els textos llegits i animar els/les 

alumnes a fer petites presentacions o feines que hi estiguin relacionades. 

 En un programa de lectura, el/la professor/a haurà d’assolir el paper de 

dinamitzador que podrà proposar textos, mantenir un control dels llibres llegits, 

i fer recomanacions als alumnes. Si l’experiència de la lectura resulta positiva i 

profitosa, la motivació de continuar llegint serà una conseqüència natural i 

lògica i aquesta activitat esdevindrà habitual. 

 Tant el lèxic com la gramàtica dels textos oferts no ha de representar excessiva 

dificultat per tal d’evitar un sentiment de frustració. 

 

2.4. El paper de les tasques en l’aprenentatge i la programació d’aula 

 

2.4.1. Tipus de tasques 

 

La comunicació i l’aprenentatge suposen la realització d’una sèrie de tasques que 

s’han de dur a terme. Aquestes tasques es poden definir com qualsevol acció 

intencionada que una persona considera necessària per aconseguir un resultat concret 

en el context d’un problema a resoldre, una obligació a complir o un objectiu a assolir. 

Les tasques constitueixen un procediment metodològic coherent amb els principis de 

l’enfocament comunicatiu, encara que són compatibles amb altres enfocaments més 

tradicionals. 

L’assoliment d’aquestes tasques fa necessari l’ús d’estratègies en la comunicació i 

l’aprenentatge. Sempre que l’acompliment d’aquestes tasques impliqui el 

desenvolupament d’activitats lingüístiques, caldrà processar textos orals o escrits. 

Els temes a tractar poden generar diferents tipus de tasques. Quan es tracta un tema 

en el llibre de text o quan s’utilitzen altres materials, es pot consultar el llistat de 

tasques per veure quines poden ser les apropiades. 

Les tasques (reals o pedagògiques) han de simular o reproduir les característiques de 

les tasques reals fora de l’aula.  

L’aprenentatge per tasques cobra especial rellevància en els nivells superiors i encara 

que el MECR no imposa cap metodologia recomana la incorporació de les tasques en 

les programacions curriculars ja que encaixen de forma adequada amb el model 

d’aprenentatge enfocat cap a l’acció i proposat pel MECR: Les tasques a l’aula, tant si 

són simulacions de la vida real com si es tracta de tasques essencialment 

“pedagògiques”, són comunicatives, ja que exigeixen que els aprenents comprenguin, 

negociïn i expressin significats a fi d’acomplir un objectiu comunicatiu. En una tasca 

comunicativa, s’ha de posar èmfasi en l’èxit de l’execució de la tasca. Els alumnes, 

com a conseqüència, se centren en el significat a l’hora de dur a terme les seves 

intencions comunicatives. 
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A continuació es relacionen una sèrie d’exemples de possibles tasques segons la seva 

tipologia i que es poden dur a terme en els diferents nivells. 

TIPUS DE TASQUES EXEMPLES 

 
 
Fer llistats 
(Elaborar llistes o 
mapes mentals) 

 Desenvolupar un conjunt d’idees, com ara fer suggeriments 
per organitzar una celebració. 

 Fer recerca de fets, com per exemple un recull de detalls 
per aclarir una situació. 

 Fer un llistat d’accions a dur a terme quan una persona es 
trasllada de casa. 

 Esmentar les qualitats necessàries per obtenir un lloc de 
treball. 

 

 
 
Ordenar i classificar 
(Ordenar dades segons 
criteris específics) 

 Seqüenciar accions o successos: ordenar cronològicament 
els esdeveniments. 

 Classificar ítems segons criteris específics: classificar les 
millors maneres d’aprendre un idioma. 

 Agrupar per categories: completar una graella amb 
informació que prové d’un text. 

 Fer altres tipus d’agrupacions on no figuren les categories, 
com ara formes de classificar els animals que apareixen en 
els dibuixos. 

 Escriure un reportatge de notícies organitzant els 
esdeveniments en ordre cronològic. 

 Ordenar ítems per ordre d’importància, interès o utilitat. 

 

 
 
Comparar 
(Buscar semblances i 
diferències) 

 Enllaçar punts específics i relacionar-los, com per exemple 
associar les indicacions d’un text amb un diagrama o 
dibuixar una ruta en un mapa. 

 Trobar semblances, com per exemple comparar dos actors 
o dues actrius. 

 Trobar diferències, com per exemple buscar semblances i 
diferències entre dues fotos. 

 Escoltar les descripcions d’un accident i decidir quina 
s’adapta millor a un diagrama establert. 

 Associar les indicacions escrites amb el diagrama adient. 
 Comparar les versions d’un mateix esdeveniment. 
 Contrastar sinopsis, tràilers o extractes de pel·lícules. 

 

 
 
Solucionar problemes 
(Utilitzar la capacitat 
intel·lectual i de 
raonament) 

 Resoldre trencaclosques. 
 Resoldre problemes de lògica. 
 Resoldre problemes de la vida real, com per exemple els 

consells que donaries a una persona que ha de viatjar sola 
a un país exòtic. 

 Plantejar situacions hipotètiques, p. ex. imaginar que s’ha 
de preparar un menú per 200 persones. 

 Triar alternatives, com ara possibles formes d’acabar una 
narrativa. 

 Concloure una història que no té final. 
 Fer un estudi de les característiques de diversos grups 

juvenils actuals. 

 

 
Compartir 
experiències 
(Parlar lliurement sobre 
un mateix i les 

 Parlar dels amics/amigues. 
 Expressar opinions sobre programes de TV. 
 Contar anècdotes. 
 Parlar d’experiències passades. 
 Parlar d’objectes de la nostra propietat i descriure’ls. 
 Parlar de rutines del passat. 
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experiències amb altres 
i posar en pràctica les 
activitats socials) 

 Intercanviar idees sobre programes de televisió o 
pel·lícules. 

 Parlar sobre la nostra personalitat i la dels altres. 

 
 
Tasques creatives 
(Organitzar projectes 
que inclouen feines en 
grups d’alumnes per 
assolir un treball 
creatiu) 

 Fer escrit de tipus narratiu, com ara escriure una història 
basada en un text. 

 Fer entrevistes senzilles a passatgers que arriben a la 
nostra illa. 

 Organitzar projectes utilitzant els mitjans de comunicació: 
dissenyar un anunci d’un producte. 

 Crear i memoritzar diàlegs senzills. 
 Dissenyar una escena teatral curta i memoritzar-la. 
 Dissenyar un diàleg per organitzar una reserva de 

vacances. 
 Escriure una història totalment imaginada. 
 Fer entrevistes a persones que treballen a oficines 

turístiques a les nostres illes per tal de detectar els 
interessos dels nostres visitants. 

 Escriure un diari d’esdeveniments d’interès personal. 
 Parlar amb persones grans sobre els canvis que han tingut 

lloc a la nostra societat. 
 Produir i col·laborar amb una revista de l’escola. 
 Dissenyar un programa de ràdio senzill. 
 Interpretar una obra de teatre curta. 
 Planificar una entrevista de treball que es sembli a la que 

pot tenir lloc a la vida real. 

 

 

2.4.2. La programació didàctica i les programacions d’aula 

 

La finalitat de la programació didàctica es desenvolupar i concretar el projecte 

curricular existent creant un pla d’actuació operatiu per a l’alumnat de les EOI, i en 

aquest cas per al departament d’alemany de l’EOI de Calvià. Aquest procés implicarà 

la presa de decisions quant a l’organització didàctica de temps, espais i recursos. La 

programació docent no es altra cosa que un procés de planificació a traves del qual es 

tracta de respondre explícitament a quatre preguntes bàsiques: 

 

a) Que volem ensenyar? 

b) Com pensem fer-ho? 

c) Quan i en quin ordre ho farem? 

d) Com podem saber si estem aconseguint el que preteníem? 

 

La pregunta sobre que ensenyar (a) ens remet a la selecció i especificació dels 

objectius que pretenem aconseguir i als continguts que han de ser objecte 

d’aprenentatge per a aconseguir tals objectius; la pregunta sobre com ensenyar (b) 

ens remet als aspectes metodològics. La tercera qüestió (c) ens indica la importància 

de plantejar uns criteris de seqüenciació i temporització d’activitats que pretenem 

desenvolupar i l’ultima (d) es dirigeix a les decisions que adoptarem sobre els aspectes 

referents a’ l’avaluació. Una programació basada únicament en les tasques sembla 

difícil de dur a terme de forma totalment coordinada. A més suposaria prescindir del 

llibres de text, cosa que per ara no sembla adient, emperò sí que és proposa treballar 
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amb una sèrie de tasques durant el present curs, per tal de potenciar aquesta forma 

motivadora de ensenyament a les nostres aules. 

La seqüenciació i temporitzaciódelsdiferents temes dependrà de la programació d’aula 

que cada professor elaborarà i que s’ha de fer a principi de curs, tot organitzant els 

materials que farà servir durant el curs en tres períodes que corresponguin als 

moments d’avaluació de l’alumnat. Pel que fa a les programacions d’aula es recullen 

les indicacions que s’inclouen a les Instruccions d`Organització i Funcionament de les 

EOI per al curs 2018-2019, que són les següents: 

“Les programacions del departament s'han de concretar en programacions d’aula, que 

han d'incloure els objectius didàctics, els continguts i les activitats d’aprenentatge 

organitzades en unitats temporalitzades. També han d’incloure les adaptacions 

curriculars individuals i, si escau, l'ús dels recursos didàctics a l'aula, i els materials 

didàctics que es faran servir durant el curs." 

Les programacions d’aula s’avaluaran anualment tenint en compte els resultats 

acadèmics, el “feedback” per part de l’alumnat i la necessari autoreflexió per part del 

professorat. 

 

2.5. Estratègies i actitud d’aprenentatge 

Les estratègies es poden definir com línies d’acció organitzada, intencionada i 

regulada que una persona escull per dur a terme una tasca que ella mateixa es 

proposa o que se li presenta. Es defineixen com l’organització dels recursos 

disponibles amb la finalitat de dur a terme qualsevol pla. L’ús d’una estratègia inclou el 

fet de prendre decisions conscients per tal d’actuar d’una o altra manera. 

Les actituds es poden definir com opinions, formes de pensar i formes de respondre a 

qualsevol problema. Estan relacionades amb l’experiència i la cultura i són difícils de 

definir, però exerceixen control sobre l’aprenentatge de les llengües. 

Les estratègies i les actituds es consideren indirectament avaluables, són aplicables a 

qualsevol nivell i es poden classificar en: 

Les estratègies d’aprenentatge 

1. Les estratègies d’expressió oral i escrita 

 Reproducció de sons, de pautes d’entonació i de grafies a partir de models 
determinats. 

 Lectura expressiva de textos assenyalats amb entonació i pronunciació adequats al 
nivell. 

 Reproducció de les estructures i dels textos assenyalats per aquest nivell seguint 
instruccions i models. 

 Adequació del registre formal i informal segons el tipus i la intencionalitat del text. 
 Producció de textos orals i escrits mitjançant la combinació d’estructures lingüístiques 

estudiades. 
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 Adequació del missatge als components de l’acte de comunicació (interlocutor, canal i 
registre). 

 Utilització d’estratègies compensatòries com parafrasejar, usar sinònims, mots crossa 
i mots comodí del propi idioma, entre d’altres. 

 Anàlisi i autoavaluació dels resultats positius i dels errors, a través d’indicis 
manifestats per l' interlocutor (repetició sense error, gestos, entre d’altres), amb la 
finalitat de prendre confiança en si mateix/a o per autocorregir-se. 

 Revisió del text produït i incorporar aportacions que ho millorin com a resultat de l’ 
intercanvi amb altres lectors. 

2. Estratègies d’interacció 

 Predicció de les intencions de l' interlocutor i possibles reaccions que es puguin 
produir davant el discurs. 

 Identificació de buits d’informació i estimació d’allò que es pot donar per descomptat. 
 Planificació dels intercanvis atenent a la situació de comunicació. 
 Repetició mental i ús de frases estandarditzades d’ús freqüent (felicitar, saludar i 

acomiadar-se; desitjar sort, etc.) tant oralment com per escrit. 
 Manteniment de l’atenció i observació del comportament de l' interlocutor per poder 

comprendre’l millor. 
 Ús d’estratègies compensatòries per evitar silencis o malentesos en la comunicació: 

petició d’ajuda, de repetició, d’aclariment del que s’ha dit o escrit, utilització del 
llenguatge no verbal, canvi de tema, ús d’expressions per donar temps a pensar el 
que es vol dir, etc. 

 Comprovació de la comprensió del missatge; petició de correcció a l' interlocutor i 
aclariment de possibles malentesos. 

3. Estratègies d’aprenentatge autònom 

 Planificació d’un pla de treball personal (diari, setmanal, quinzenal, etc.) i d’un treball 
(en parelles, en equip). 

 Localització i ús efectiu de recursos personals (llibre de text, diccionaris personals, 
apunts, etc.), dels disponibles tant en el centre escolar com fora (biblioteques, aula de 
recursos i aula multimèdia) que ajudaran l’alumne a la preparació i organització de la 
tasca. 

 Identificació de les estratègies bàsiques per a l’aprenentatge del vocabulari, la 
gramàtica i la utilització ràpida i freqüent de la llengua apresa. 

 Ús d’estratègies compensatòries (parafrasejar, emprar mímica, etc.), afectives (tenir 
confiança en un mateix davant l’error, arriscar-se a realitzar una tasca, etc.) i socials 
(treballar amb companys i companyes, intercanvis amb parlants natius, entre d’altres) 
amb la finalitat d’afavorir l’aprenentatge. 

 Ús d’estratègies de memòria (crear relacions mentals, mapes semàntics, etc.), 
cognitives (analitzar, raonar, deduir, etc.) i metacognitives (fixar-se objectius, 
relacionar els nous coneixements amb els ja coneguts) per desenvolupar les 
tècniques d’estudi i de treball. 

 Ús d’estratègies transferides d’altres aprenentatges. 

 Participació en situacions de comunicació a través de les noves tecnologies de la 
informació i comunicació (missatges de mòbil, xat o correus electrònics). 

 Detecció dels errors més freqüents, anàlisi de les causes i la seva acceptació com un 
element necessari en el procés d’aprenentatge. 

 Participació en activitats de co-avaluaciócom a recursos per reflexionar sobre les 
dificultats que sorgeixen en el procés d’aprenentatge, amb la finalitat de superar-les. 

 Identificació del resultat positiu que s’ha obtingut en la utilització d’una estratègia 
(autoavaluació) i continuïtat en el seu l’ús. 

4. Estratègies culturals i interculturals 
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 Reconeixement de les característiques pròpies de la cultura d’origen i la cultura nova 
objecte d’estudi. 

 Observació i reconeixement dels continguts i convencions culturals propis de l'idioma. 
 Identificació de les diferències i similituds socioculturals entre la cultura pròpia i 

l’aliena. 
 Identificació d’estereotips i formes de superar-los. 
 Identificació del paper de l’alumne com intermediari cultural entre la pròpia i la nova 

cultura. 

 

Les actituds i l’aprenentatge 

1. Actituds vers la comprensió i expressió orals 

 Mostrar interès i respecte per les normes que regeixen els textos orals i escrits. 
 Respectar les idees expressades en l'idioma estranger. 
 Prendre consciència de la importància d’aprendre un idioma per poder satisfer 

necessitats comunicatives. 
 Valorar la comunicació com a forma de convivència i respecte per les normes que la 

regulen.  
 Mostrar estima i interès per qualsevol manifestació oral o escrita que es presenti en 

l'idioma estudiat dintre o fora de l’àmbit escolar. 

2. Actituds vers la interacció 

 Superar el sentit del ridícul i de la cohibició. Desenvolupar el sentit de l’espontaneïtat, 
i valorar la confiança en si mateix/aper poder establir intercanvis comunicatius. 

 Mostrar una actitud col·laboradora, participativa, i de respecte cap a les normes en els 
intercanvis comunicatius (respecte al torn de paraules, a les idees de l’altre, etc.) 

 Valorar el treball en grup com a mitjà d’aprenentatge, l’establiment de relacions entre 
els participants i la motivació que afavoreixin l’estímul mutu i d’avaluació conjunta. 

 Valorar l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació com a mitjà de 
perfeccionament de l'idioma i d’interrelació personal. 

3. Actituds vers l’aprenentatge autònom 

 Mostrar estima i interès per qualsevol manifestació oral o escrita que es presenti en l 
'idioma estudiat fora de l’àmbit escolar, aprofitant les noves tecnologies com a font 
important d’aprenentatge autònom. 

 Valorar el propi esforç, progrés i curiositat per aprendre, i acceptar les pròpies 
limitacions i dificultats que sorgeixen en l’aprenentatge. 

 Acceptar l’error com un element necessari en el procés d’aprenentatge. Utilitzar 
estratègies de planificació, totalització i revisió. 

 Analitzar i reflexionar sobre l’ús i el significat de diferents formes gramaticals 
mitjançant comparançai contrast amb les llengües que coneix. 

 Desenvolupar seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera. 

4. Actituds culturals i interculturals 
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 Rebutjar estereotips, tòpics i prejudicis sobre l'idioma, sobre la cultura i sobre els seus 
parlants. 

 Mostrar interès i respecte pel coneixement de les principals característiques de la vida 
quotidiana, de la cultura, de les convencions socioculturals i el llenguatge no verbal 
propis del país o països de l'idioma estudiat. 

 Mostrar interès cap a altres cultures, noves experiències i altres comportaments. 

 Valorar el paper d’intermediari cultural entre la cultura pròpia i la cultura estrangera 
per abordar amb eficàcia els malentesos culturals i possibles situacions conflictives. 
Prendre consciencia que el fet de aprendre un idioma estranger és una manera der 
contribuir a mantenir la pau al món. 

 Mostrar una actitud oberta i crítica davant altres valors i característics que pertanyen a 
diferents cultures. 

 

3. Activitats culturals, complementàries i extraescolars 

 

 Activitats culturals, complementàries  

 

Durant el curs escolar 2018/19 el departament d’alemany realitzarà activitats culturals 

amb l’objectiu de millorar i fomentar el coneixement de la llengua alemanya i de la 

cultura dels països de parla alemanya. 

Les propostes per aquest curs son: 

- Cicle de cinema: 

Projecció d’una o dues pel·lícules en versió original i la realització d’activitats 

en grup després de la projecció. En alguns cursos, la lectura obligada estarà 

relacionada amb la pel·lícula projectada. 

- Organització d’activitats amb ponents nadius de parla alemanya que parlaran 

de diversos aspectes de la seva vida quotidiana (p. ex. de la seva professió, de 

l'escola a Alemanya, etc.) 

- Es contemplarà també la possibilitat de convidar a la historiadora Feride Durna 

per que organitzi un taller. Per a tal projecte es buscarà, no obstant això, la 

cooperació d'una altra Escola Oficial d'Idiomes per aprofitar sinergies. 

- A més d'això, s'aprofitarà l'oferta cultural local (visita d'exposicions, concerts, 

conferències,etc. ) 

- Es seguirà potenciant l’ús de la biblioteca perquè els/les alumnes millorin les 

destreses lingüístiques i coneguin la cultura de la llengua estrangera. 

 Activitats amb l’auxiliar de conversa 

 

Tal com l’any passat, també enguany comptarem amb la col·laboració d’una assistent 

d’alemany (auxiliar de conversa). Aquest any estarà contractada només a mitjà 

jornada. S’ha acordat que apart d’impartir el taller de conversa habitual, també pugui 

entrar a les aules, conèixer els diferents grups d’alumnes i nivells i organitzar algunes 

activitats de Landeskunde amb l’objectiu d’apropar la cultura alemanya al nostre 

alumnat. (La Conselleria ens ha fet arribar una “Guia dels centres acollidors d’auxiliars 

de conversa” on es donen les instruccions pertinents). 
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Durant les dues primeres setmanes l’auxiliar visitarà les classes i observarà la seva 

dinàmica. A partir de la 3ª setmana es combinarà l’assistència a classe amb les hores 

de conversa (jocs). 

 

El seu paper dins l’aula consistirà essencialment en: 

 

•   L’observació de la metodologia, material i recursos didàctics emplenats pel 

professor, anàlisi de la dinàmica general de la classe (organització, estructura, etc.). 

  

•   Ajudar al professor, treballant amb els alumnes en petits grups i servint de suport en 

les feines encomanades pel professor, motivant així l’ús de l’alemany entre els 

alumnes a l’aula. 

  

•   Atenent als temes que es tractin a classe, fer petites presentacions i aportar material 

adient: fullets, diaris, postals,vídeos, etc. 

  

Amb la coordinació i suport de la cap de departament i la coordinadora, oferirà: 

  

- pràctiques de llengua oral amb activitats d’entreteniment (jocs, cançons, roleplays, 

etc.) i interculturals que serveixen per a difondre la cultura del seu país i per reforçar el 

aspecte lingüístic. 

 

- i participarà i col·laborarà en les activitats extra culturals que pugui organitzar  el 

departament al llarg del curs. 

 

 Activitats extraescolars 

 

Les activitats extraescolars dependran de l’oferta cultural relacionada amb l’àmbit 

lingüístic de l’alemany que s’ofereixin al municipi o al seu entorn. En concret, es 

fomentarà l’assistència a les pel·lícules en llengua alemanya que es projectin al 

Cinema Ciutat o a exposicions, en cas que n’hi hagi alguna. 
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Capítol II: Aspectes específics per nivells 

A. Nivell Bàsic  

1. Definició de nivell 

El nivell Bàsic s’integra per dos cursos: Bàsic A1 i Bàsic A2.  

Aquest nivell, globalment, té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per utilitzar l’ 

idioma de manera suficient, receptiva i productivament, així com per poder intervenir i 

mediar a un nivell elemental entre els parlants de les diferents llengües. La capacitat 

de producció inclou tant la forma oral com l’escrita per poder comprendre i produir 

textos breus que versin sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals i 

situacions de la vida quotidiana i que facin referència a l’àmbit personal i públic. 

S’hauran de reconèixer i utilitzar els registres formal i informal adaptats a aquest nivell, 

i es farà servir la llengua estàndard com a mitjà de comunicació en situacions de la 

vida quotidiana i per cobrir les necessitats més immediates dels usuaris de la llengua. 

L’ús de l’ idioma en aquest nivell implica també el desenvolupament de l’autonomia 

gradual de l’alumne en l’aprenentatge. 

Cal remarcar la necessitat per part de l’aprenent de l’adquisició progressiva  d’un lèxic 

d’ús freqüent i de les estructures bàsiques adients als textos utilitzats. 

El Nivell A2 (usuari bàsic) reflecteix el nivell a què fa referència a l’especificació Bàsic 

del Consell d’Europa (Marc europeu comú de referència per a les Llengües). En 

aquest nivell es troben la majoria de descriptors de les funcions socials com, per 

exemple, utilitzar formes de cortesia simples i habituals per saludar i adreçar-se a algú; 

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

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

es fa a la feina i en el temps lliure; fer invitacions i respondre-hi; discutir què s’ha de 

fer, on s’ha d’anar i preparar una cita; fer oferiments i acceptar ofertes. Aquí també es 

troben, a més a més, els descriptors sobre la vida social i com desenvolupar-s’hi: la 

versió simplificada i reduïda del conjunt complet d’especificacions relatives a 

transaccions del nivell llindar per a aprenents adults que viuen a l’estranger com, per 

exemple, fer transaccions senzilles a les botigues, a les oficines de correus o a les 

entitats bancàries; obtenir informació sobre viatges; utilitzar transports públics 

(autobusos, trens i taxis); demanar informació bàsica; demanar i donar adreces; 

comprar bitllets; demanar i subministrar béns i serveis quotidians. 

 

2. Objectius generals  

 

En acabar els dos cursos que integren el nivell Bàsic, l’alumnat haurà de ser capaç de: 
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Comprendre el sentit general, la informació essencial i els detalls rellevants (punts 

principals) que es troben en textos breus, orals transmesos de viva veu o per mitjans 

tècnics (telèfon, megafonia, etc.) referits a assumptes de la vida quotidiana, que 

presentin una estructura senzilla i clara, en un registre neutre formal o informal i que 

s’articulin a una velocitat natural, però que permeti realitzar la tasca, en condicions 

acústiques bones i sempre que el missatge no estigui distorsionat. 

Produir textos orals, tant en comunicació cara a cara com per telèfon o altres canals, i 
comunicar-se de forma comprensible. 

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls 
rellevants que es troben en textos escrits breus. 

Escriure textos que, a més de ser coherents, utilitzin adequadament els recursos de 
cohesió i les convencions elementals d’ortografia i puntuació. 

Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements formals de l'idioma de 
tipus morfosintàctic, lèxic i fonètic, i entendre la seva importància com instruments 
eficaços per millorar la comunicació. 

Mostrar una actitud oberta i positiva davant una realitat plurilingüe i pluricultural, que 
fomenti l’enteniment la tolerància i el respecte mutu i que faciliti la mobilitat i la 
cooperació internacionals. 

Conèixer i analitzar les característiques i singularitats pròpies de la societat i la cultura 
de la llengua estudiada, amb la finalitat de facilitar la competència comunicativa i 
desenvolupar la consciència intercultural. 

Desenvolupar estratègies de treball personal i aprenentatge autònom utilitzant diverses 
fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la 
comunicació, que permetin un aprenentatge al llarg de la vida. 

Desenvolupar estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió, 
interacció i mediació, les quals permetin afrontar amb èxit el procés comunicatiu. 

Adquirir un repertori lèxic suficient per dur a terme activitats comunicatives elementals. 

 

3. Objectius específics del nivell Bàsic A1 

 

3.1 Comprensió lectora 

 

 Comprendre indicacions bàsiques per omplir fitxes i impresos. 

 Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques, breus i usuals que es 

troben en anuncis públics, rètols i cartells, carrers, botigues, restaurants, mitjans de 

transport o en altres serveis i llocs públics. 

 Comprendre notes o missatges senzills i anuncis públics que incloguin formes 

gramaticals simples i que utilitzin un lèxic d’ús freqüent. La informació, instruccions i 

indicacions estaran relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 

 Comprendre la informació essencial inclosa a la correspondència personal senzilla 

i que contengui formes gramaticals simples i vocabulari freqüent, com ara faxos, 
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postals, correus electrònics i missatges de textos, entre d’altres. Aquests assumptes 

tractaran sobre la vida quotidiana. 

 Comprendre la correspondència formal breu sobre qüestions pràctiques properes a 

l’experiència de l’alumnat i a la vida quotidiana; com ara la reserva de l’habitació d’un 

hotel o la informació sobre un curs d’idiomes a l’estranger, o la concessió d’una beca. 

 Fer-se una idea clara del contingut general i localitzar informació específica 

senzilla inclosa en el material informatiu comú i d’ús quotidià, com ara menús, plànols, 

horaris, directoris, opuscles, guies telefòniques i pàgines web que presentin una 

estructura clara, tractin temes familiars de l’entorn dels aprenents i vagin, 

preferentment, acompanyats d’il·lustracions o imatges. 

 Reconèixer el tema i comprendre el sentit general i la informació específica senzilla 

en articles i reportatges breus, d’estructura simple i clara, que incloguin formes 

gramaticals senzilles i un repertori lèxic d’ús molt freqüent i que es refereixin a temes 

habituals. 

 

3.2. Comprensió auditiva 

 

 Comprendre la informació essencial del que es diu directament en transaccions i 

gestions bàsiques cara a cara; per exemple: registrar-se en un hotel, fer compres o 

inscriure’s en un curs, sempre que es pugui demanar confirmació del que s’ha dit i es 

tractin temes de la vida quotidiana. 

 Comprendre el sentit general i la informació essencial d’allò que es diu en 

conversacions breus i molt senzilles en les quals l’alumnat participa, sempre que es 

puguin demanar aclariments o repeticions. L’ interlocutor ha de parlar de forma clara i 

pausada. Aquestes conversacions versaran principalment sobre l’àmbit personal i els 

assumptes quotidians o d’immediata rellevància pel que fa als interessos de l’alumnat, 

sempre que es produeixin en condicions acústiques favorables. 

 Identificar el tema i comprendre la informació específica molt senzilla d’extractes 

breus de televisió o mitjans audiovisuals, quan els comentaris, tractin sobre temes 

quotidians i relacionats amb el coneixements que l’alumne té del món, sempre que 

s’emetin amb claredat, pausadament i no hi hagi distorsions acústiques. 

 

3.3. Expressió oral 

 

 Presentar davant una audiència un comunicat breu, prèviament assajat; per 

exemple, per presentar-se a si mateix o a uns altres. 

 Parlar breument d’un mateix i dels aspectes més rellevants de la pròpia 

experiència, com ara activitats habituals, el que plau o desplau els que és essencial 

sobre vivències (experiències) personals i esdeveniments. 

 Prendre part de manera molt bàsica en transaccions i gestions senzilles 

relacionades amb temes d’informació personal, nombres, quantitats, preus, dates i 
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horaris, així com en la comunicació essencial sobre bens i serveis quotidians, com ara 

restaurants o transports, entre d’altres. 

 Participar en entrevistes, per exemple de treball, i poder respondre a preguntes 

bàsiques i directes sobre aspectes personals. 

 Participar en converses breus i molt bàsiques en les quals s’estableix contacte 

social i s’intercanvia informació, com ara salutacions i comiats; agraïments i disculpes; 

invitacions i respostes; demostracions d’interès per l’estat dels altres i altres 

conversacions sobre aspectes personals, assumptes quotidians o d’immediata 

necessitat, en les quals s’expressen opinions i sentiments molt senzills, sempre i quan 

es compti amb la repetició de les produccions orals o la cooperació dels interlocutors. 

En aquestes situacions s’espera que els alumnes reaccionin de forma adient a les 

intervencions dels altres. 

 

3.4. Expressió escrita 

 

 Escriure notes i anuncis i prendre notes de missatges senzills amb informació, 

instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 

 Escriure correspondència personal simple com ara cartes, faxos o correus 

electrònics, per mostrar agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o d’alguna 

persona de l’entorn familiar, així com parlar de les condicions de vida, del treball, dels 

amics o de les diversions. 

 Fer descripcions molt senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes 

o descriure el que ens plau o desplau. 

 Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per sol·licitar un servei o 

demanar informació. 

 Redactar instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara 

una recepta o les indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre 

d’altres. 

 Narrar de forma mot breu i elemental històries imaginades o activitats i 

experiències personals del passat, utilitzant de manera simple però coherent les 

formes verbals i els connectors bàsics per articular la narració. 

 Omplir formularis, qüestionaris o fitxes que requereixin dades personals, com ara 

informació sobre qualificacions laborals, interessos i coneixements, entre d’altres. 

 

4. Objectius específics del nivell Bàsic A2 

 

4.1. Comprensió lectora 
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 Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques en rètols, anuncis 

públics i cartells, que es troben a la via pública, centres comercials, restaurants, 

mitjans de transport o d’altres serveis o llocs públics. 

 Comprendre missatges o notes breus que contenen informació, instruccions i 

indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 

 Comprendre el contingut de la correspondència personal, com ara cartes, correus 

electrònics i postals que inclouen textos breus i senzills sobre qüestions de la vida 

quotidiana. 

 Comprendre el contingut de la correspondència formal breu, que es pot trobar a 

cartes, correus electrònics o faxos, entre d’altres, i que versin sobre qüestions 

pràctiques exposades de forma senzilla. 

 Comprendre informació essencial i localitzar informació específica en fullets 

il·lustrats o a altres materials informatius d’ús quotidià, com ara prospectes, menús, 

llistats, formularis, horaris, plans i pàgines web d’estructura clara i que utilitzin un 

llenguatge familiar. 

 Identificar els punts principals i la informació específica en textos periodístics breus 

i senzills que descriguin fets o esdeveniments, que incloguin xifres noms i 

il·lustracions, i que utilitzin principalment vocabulari d’ús freqüent, com ara els resums 

de notícies, entre d’altres. 

 Comprendre instruccions sobre aparells d’ús freqüent com ara un telèfon públic  un 

caixer automàtic, etc. 

 Comprendre amb relativa exactitud un relat o una descripció lineals. 

 

4.2. Comprensió auditiva 

 

 Identificar i comprendre els punts principals, la informació específica i els detalls 

rellevants en missatges i anuncis públics breus, clars i senzills que es produeixen de 

forma pausada i que contenen instruccions, indicacions o altres tipus d’informació. 

 Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles, sempre que es 

pugui demanar confirmació, com ara les que tenen lloc a una entitat bancària. 

 Comprendre la informació essencial i els punts principals d’allò que es diu en les 

converses on l’aprenent participa, sempre que pugui demanar confirmació del que s’ha 

dit i que es tractin temes relacionats amb la vida quotidiana i/o els interessos de 

l’alumnat. 

 Comprendre el sentit general i la informació específica de converses que tenen lloc 

en presència de l’alumne produïdes amb claredat i ritme pausat, en les quals l’alumne 

ha de poder identificar un canvi de tema. 

 Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de 

missatges enregistrats en un contestador i de programes de televisió, com ara els 

butlletins meteorològics o informatius, quan els comentaris comptin amb el suport 

d’imatges i les condicions acústiques no dificultin l’audició. 
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 Copsar la línia argumental i els episodis més importants de relats curts. 

 

4.3. Expressió oral 

 

 Fer, davant una audiència, anuncis públics i presentacions breus assajades 

prèviament que versin sobre temes habituals, poder donar explicacions sobre opinions, 

plans o accions i poder respondre a preguntes breus i senzilles plantejades pels 

oients. 

 Narrar històries, experiències o esdeveniments i descriure aspectes quotidians de 

l’entorn, referits a persones, llocs, experiències de treball o estudi, objectes i 

possessions, així com activitats habituals, parlar de plans, fer comparances o parlar 

d’allò que plau o desplau, relacionant adequadament els diferents elements. 

 Saber actuar amb els aspectes més comuns de transaccions i gestions de béns i 

serveis quotidians, gestions a centres comercials, botigues, entitats bancàries i 

restaurants, entre d’altres. 

 Participar de forma senzilla en entrevistes amb objectius diversos, per exemple de 

treball, i poder donar informació o expressar idees sobre qüestions habituals, sempre 

que es pugui demanar aclariment o repetició. 

 Participar en converses en les quals s’estableix contacte social; s’intercanvia 

informació sobre temes senzills i habituals, com ara el treball o el temps lliure, en les 

quals es fan oferiments o suggeriments, es donen instruccions, s’expressen 

sentiments i opinions, es donen consells, s’expressa acord i desacord, sempre que de 

tant en tant es pugui repetir o es torni a proposar el que s’ha dit. 

 

4.4. Expressió escrita 

 

 Emplenar formularis, qüestionaris i impresos relacionats amb l’activitat quotidiana 

dels alumnes. 

 Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills en els 

quals s’inclouen informació, instruccions i indicacions relacionades amb activitats i 

situacions de la vida quotidiana. 

 Escriure correspondència personal simple, com ara per mostrar agraïment, 

disculpar-se o parlar d’un mateix o d’alguna persona de l’entorn familiar, així com 

parlar de les condicions de vida, del treball, dels amics o de les diversions. 

 Fer descripcions senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o 

descriure el que ens plau o desplau. 

 Escriure correspondència formal senzilla i breu per sol·licitar un servei, demanar 

informació, demanar disculpes o donar informació sobre un mateix o el seu entorn. 
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 Escriure instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara 

una recepta o les indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre 

d’altres. 

 Narrar de forma breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències 

personals del passat, utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els 

connectors bàsics per articular la narració. 

 

5. Continguts del nivell Bàsic 

 

Encara que els continguts es presenten organitzats en diferents apartats, per aplicar-

los a l’ensenyament, haurien d'integrar-se en un tot significatiu a partir dels objectius 

específics de cadascuna de les activitats de la llengua, de manera que l’alumnat els 

adquireixi a través de les tasques i activitats que es proposen a l’aula. 

 

5.1. Continguts nocionals 

 

Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua i s’assumeixen en 

l’ensenyament sense fer-ne esment explícit, ja que són presents en tot procés 

lingüístic, des de l’expressió o la comprensió de la unitat lingüística més breu fins a la 

realització de funcions de la llengua necessàries per portar a terme tasques o 

projectes. 

Els següents continguts nocionals són aplicables al nivell Bàsic: 

a) Entitat: Expressió de les entitats i referència. 

b) Propietats: Existència. 

Qualitat: qualitats físiques, valoracions i quantitat. 

c) Relacions: Espai: ubicació absoluta i relativa en l’espai. 

Temps: situació absoluta i relativa en el temps. 

Estats, activitats, processos, realitzacions: temps, aspecte, modalitat. 

Participants i les seves relacions. 

Relacions lògiques: conjunció, disjunció, oposició, comparança, 

condició, causa, finalitat, resultat, relacions temporals (anterioritat, 

posterioritat, simultaneïtat). 

 

5.2. Continguts funcionals 
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 Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del 

coneixement; l’opinió, la creença i la conjectura (afirmar, anunciar, assentir, 

classificar); descriure (educació, treball, persones, caràcter, significat, experiències) 

accions i projectes referits al moment present, al passat i al futur; dissentir, expressar 

acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis, 

expressar graus de certesa, identificar-se, informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans, 

decisions; presentar i presentar-se, recordar a algú, rectificar, corregir informació. 

 Actes compromissoris: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió 

d’oferiment, intenció, voluntat i decisió (expressar la intenció, la decisió o la voluntat de 

fer o de no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna 

cosa). 

 Actes directius: funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el 

destinatari faci o no alguna cosa, tant si això és un acte verbal com una acció d’altra 

índole (aconsellar, alertar, donar instruccions o permís; demanar alguna cosa, ajuda, 

confirmació, informació, instruccions, opinió, permís; prohibir o denegar, proposar, 

permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar). 

 Actes fàctics i solidaris: funcions o actes de parla que es realitzen per establir o 

mantenir el contacte social i expressar actituds pel que fa als altres (acceptar o 

declinar una invitació, ajuda o oferiment, agrair, atreure l’atenció, donar la benvinguda, 

acomiadar-se, expressar aprovació, felicitar, interessar-se per algú o alguna cosa, 

lamentar, demanar i acceptar disculpes, refusar, saludar i respondre a salutacions). 

 Actes expressius: funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments 

davant determinades situacions (expressar alegria, felicitat, estima, simpatia, decepció, 

desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció, tristesa i molèstia). 

 

5.3. Continguts socioculturals 

 

L’alumnat haurà de ser progressivament conscient dels signes de diferenciació 

cultural, mostrar tolerància i estar preparat per utilitzar les estratègies necessàries per 

establir una base apropiada per a la comunicació. 

Es tindran en compte les àrees següents de la cultura i societat de la llengua 

alemanya: 

Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars. Horaris i costums relacionats amb el 

treball. Activitats d’oci. Festivitats més rellevants. 

Relacions personals: introducció a l’estructura social. Relacions familiars, 

generacionals i professionals. Relacions amb diferents grups socials i entre ells. 

Condicions de vida: introducció al món laboral. Cobertura dels drets bàsics de la 

població. 

Valors, creences i actituds: valors i creences fonamentals. Tradicions importants. 
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Característiques bàsiques del sentit de l'humor: Referents culturals i artístics 

d’ampli espectre. 

Llenguatge corporal: gestos i postures. Proximitat i contacte visual. 

Convencions socials: convencions i tabús relatius al comportament. Normes de 

cortesia. 

Comportament ritual: celebracions i cerimònies més rellevants. 

Geografia bàsica: països més importants en els quals es parla la llengua i informació 

sobre les ciutats més significatives. Incidències geogràfiques que afecten la llengua 

objecte d’estudi (introducció bàsica a les varietats de llengua). 

 

5.4. Continguts temàtics 

 

Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els 

àmbits personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc 

i data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, 

procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família, gustos i preferències, 

aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències 

personals). 

Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa 

instal·lacions i útils de la llar, reparacions), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, la 

ciutat, el camp), regió i país. 

Activitats de la vida diària: a la casa i a la feina, la rutina diària, professions, treball 

(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de 

treball, obligacions familiars i laborals). 

Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats 

intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, 

els instruments musicals. 

Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. 

Bitllets, preus i horaris. El trànsit. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus 

d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més 

comuns. 

Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, 

invitacions, contactes per correu. 

Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més 

comunes i freqüents, consultes i cures mèdiques. 

Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes 

i tasques. 

Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, 

colors), estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs, restaurants, bars, 

formes de pagament i reclamacions. 
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Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, 

receptes, menús, locals de menjars i begudes. 

Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de 

servei, la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística. 

Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, 

les tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio. 

Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient. 

Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics. 

 

5.5. Competència discursiva. Gramàtica textual 

 

5.5.1. Textos i àmbits 

 

La unitat que es pren com a eix de la descripció de les llengües és el text, que és la 

forma comunicativa lingüística mínima. 

Encara que a l’anàlisi teòric el text pot discriminar-se en unitats tan petites com el 

fonema o el signe escrit, un enfocament comunicatiu de l’ idioma requereix treballar 

amb el text de forma real en la qual aquestes i altres unitats menors es relacionen i, 

finalment, assoleixen sentit i propòsit. 

Tipus de textos 

Textos orals i escrits amb suports diversificats, 
generats en diferents situacions comunicatives i amb 
diferents paràmetres contextuals (canal, àmbit d’ús, 
relació entre els interlocutors i funció del text). Es 
preveu que els textos per aquest nivell siguin dels 
següents tipus: 

 Descripció 
 Diàleg o conversació 
 Narrativa 
 Predicció 
 Argumentació 
 Instrucció 

 

Àmbits  

Àmbit personal 
 

Textos orals interaccionals 
i/o adreçats a una 
audiència: 

 Converses de caràcter col·loquial amb amics, 
familiars o companys (cara a cara) 

 Missatges per contestador telefònic i per mòbil 
 Salutacions 
 Orientació en ciutats o altres llocs 
 Narracions i descripcions d’esdeveniments, 

activitats o hàbits 
 Ordres i instruccions: receptes de cuina, 

instruccions d’ús d’un aparell, etc. 

Textos escrits:  Notes, cartes i postals 
 Fitxes personals 
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  Agenda personal 
 Llistes de la compra 
 Lletres de cançons 
 Biografies i autobiografies 
 Targetes d’invitació, dedicatòries, felicitacions 

d’aniversari, etc. 
 Missatges de correu electrònic, de mòbil i de xat 
 Ordres i instruccions 
 Narracions d’experiències personals, d’hàbits, de 

llocs i d’activitats 
 Descripcions d’animals, persones, llocs i sentiments 

Àmbit públic 
 

Textos orals 
interaccionals: 

 Converses formals en organismes oficials i altres 
llocs públics (al banc, a la consulta d’un metge, a un 
restaurant) 

 Enquestes 
 Dramatitzacions 
 Concursos (quizzes) 
 Queixes i reclamacions 

Textos orals adreçats a 
una audiència: 

 Avisos i anuncis emesos per altaveu en un lloc 
públic (aeroport, estació de tren, etc.) 

 Avisos i anuncis emesos pels mitjans de 
comunicació, com ara textos publicitaris emesos per 
ràdio i televisió 

 Notícies de televisió i ràdio 
 Informació meteorològica 
 Pel·lícules o extractes de pel·lícules 
 Serials televisius 
 Contes i narracions 
 Cançons 

Textos escrits:  Premsa escrita 
 Formularis d’organismes oficials i altres institucions 

públiques 
 Calendaris 
 Jocs de paraula, qüestionaris i enquestes 
 Horaris, cartells, guies turístiques i d’oci 
 Informació meteorològica 
 Fullets d’informació general o específica (d’una 

institució pública, d’instruccions generals, d’un 
museu, d’una biblioteca, d’informació mèdica) 

 Menús i receptes 
 Bitllets i entrades a esdeveniments culturals i 

d’esplai 
 Cartelleres d’espectacles 
 Programacions de ràdio i televisió 
 Horòscops 
 Còmics i històries amb dibuixos 
 Anuncis breus del diari 
 Publicitat a les revistes, als diaris i a internet 
 Plànols de ciutats 
 Etiquetes de productes 
 Llistes de compra 
 Directoris de grans magatzems 
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 Pàgines web d’interès personal 

Àmbit acadèmic 
 

Textos orals 
interaccionals: 

 Converses a classe entre alumnes i professors 
 Observacions sobre el procés d’avaluació. 

Textos orals adreçats al 
públic: 

 Exposició breu d’un fet d’interès personal 
 Discursos, presentacions o conferències sobre 

temes no especialitzats 
 Explicacions a classe 

Textos escrits:  Llibres de text 
 Qüestionaris, enquestes i reflexions sobre 

l’aprenentatge, l’aprenentatge autònom i temes 
culturals, entre d’altres 

 Exàmens, impresos relacionats amb l’àmbit 
acadèmic 

 Apunts de classe 
 Fitxes personals de vocabulari, gramàtica, etc. 
 Diccionaris, gramàtiques i llibres de consulta 
 Entrades d’enciclopèdies 
 El Portfoli europeu 

Àmbit professional 
 

Textos orals 
interaccionals: 

 Entrevistes de feina 
 Converses senzilles de tipus formal 
 Converses telefòniques senzilles 

Textos orals adreçats a 
una audiència: 

 Explicacions i instruccions senzilles a la feina. 

Textos escrits:  Anuncis breus de feina 
 Descripcions de les activitats professionals 
 Impresos relacionats amb el món laboral 
 Cartes formals, currículum, cartes de presentació 
 Comunicacions internes (circulars, correu electrònic, 

recordatoris) 
 Informes senzills 

 
 

5.5.2.  La gramàtica del text 

 

El text sempre s’ha de considerar com una unitat que va des del sintagma a l’oració, 

de l’oració al paràgraf, del paràgraf al text en conjunt. En aquest apartat es registren 

les dues propietats fonamentals del text, és a dir, la seva coherència amb l’entorn 

comunicatiu i la seva cohesió interna. Tot contingut lingüístic posterior s’inclou en 

aquest esquema, ja que els textos estan conformats per oracions, aquestes per 

sintagmes (nominal, verbal, etc.) i així successivament, si bé el resultat no és en 

absolut producte d’una mera agregació. 

 

Adequació del text 
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 Tipus de textos segons la intenció: informatius, explicatius, persuasius, 

prescriptius, conatius (conversacionals). 

 Varietats funcionals o registres. 

 Registre neutre, formal o informal. 

 Tipus i format de textos. 

 Rellevància del contingut per assolir la tasca (funcional i sociocultural). 

 

Coherència textual 

 El text com a unitat global del contingut: 

 Tema: unitat temàtica. 

 Estructuració del contingut. 

 Selecció lèxica. 

 Selecció del contingut rellevant per tal que el text tingui significat. 

 Esquemes d’interacció i transacció del llenguatge oral (torns de paraula, 
esquemes en situacions convencionals, etc.). 

 
La referència lingüística al context extralingüístic: 

 Referència espacial: ús d’adverbis de lloc, demostratius i expressions 
espacials. 

 Referència temporal: ús dels temps verbals, demostratius, adverbis de temps i 
expressions temporals. 

 
El receptor i la seva interpretació del missatge: coneixement de a qui va adreçat el 
missatge. 

 

Cohesió textual 

   Elements prosòdics: entonació, pauses, elements paralingüístics. 

   Elements ortogràfics: la puntuació com a recurs de cohesió. 

   Marcadors de la estructura del discurs: 

 Inici del discurs: Introducció del tema. 
  Ordre de les paraules. 

 Desenvolupament del discurs: 

 

  Manteniment del tema, co-referència: 

   Recursos anafòrics: pronoms personals, 

   demostratius, possessius. 

   Recursos de recurrència: pronoms; elements lèxics. 

  Expansió temàtica i canvi temàtic: 

   Marcadors i connectors per: Introduir una explicació o 
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   un nou element, mostrar acord i desacord, 

   expressar causa o conseqüència, expressar condició, 

   expressar finalitat. 

  Conclusió del discurs: 

   Procediments de tancament textual i/o recapitulació 

   final. 

 Manteniment i seguiment del discurs oral: 

  Prendre, mantenir i cedir el torn de paraula. 

  Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment. 

  Mots crossa o mots comodí per tal d’omplir els silencis que es 

  produeixen en la producció oral (diguem-ne, vull dir, etc.). 

 

5.6. Continguts lingüístics: morfosintàctics, fonètics i fonològics 

 

Tot seguint el model d’aprenentatge del present document l’alumnat i els professors 

haurien de treballar junts en un programa orientat cap a la acció, mitjançant un input 

de materials autèntics que difícilment permetran una selecció prèvia del lèxic i dels 

continguts morfosintàctics. 

La necessitat d’una competència gramatical hauria d’aparèixer amb naturalitat a partir 

dels textos i tasques en qüestió, la qual, juntament amb les altres competències, té 

com finalitat l’ús acurat de la llengua en les diferents situacions. 

La competència gramatical ha d’anar enfocada a millorar la comprensió, expressió i 

interacció orals i escrites i ha d’anar unida a la reflexió sobre el propi procés 

d’aprenentatge. La superació i acceptació de l’error es considera part d’aquest procés, 

així com la mostra d’interès per introduir millores en el desenvolupament de les pròpies 

capacitats i la pròpia confiança en la utilització dels coneixements lingüístics. 

Per aquestes raons, els continguts morfosintàctics no pretenen constituir un llistat 

exhaustiu d’ítems d’estudi obligatori, sinó una guia de coneixements sobre la 

llengua adaptada a cada nivell. 

Cal recordar al professorat el caràcter cíclic de tots els continguts que s’inclouen en el 

present currículum, i posar esment en que el continguts morfosintàctics també es 

tractin repetidament al llarg dels dos nivells mitjançant diferents tipus de tasques o 

enfocaments. 

 

5.6.1. Nivell BÀSIC A1 

 

CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

1. L’ORACIÓ SIMPLE 
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1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició 
1.1.1. L’oració declarativa afirmativa i negativa: 

Nom. Objekt +V (copulatiu) + Nom. Objekt 
Nom. O +V + Akk. Objekt 
Nom. O +V + Dat. Objekt 
Nom. O +V + Dat. Objekt + Akk. Objekt 
Nom. O +V + Lokalobjekt (direktiv/situativ) 
Posició dels elements constitutius quan l’oració no comença amb el subjecte. 
La negació amb nicht: posició de la particula negativa. 
El parèntesi verbal: posició i distribució (V1 ... V2) 

amb verbs separables (p.ex.: Heute ruft er sie an), 
amb verbs modals amb infinitiu (p.ex.: Er kann nicht schwimmen) 
amb pretèrit perfecte d’indicatiu (p.ex.: Ich habe lange geschlafen) 

1.1.2. L’oració interrogativa: 
Total (Ja/Nein Frage): amb verb en posició inicial (p.ex.: Sind Sie müde?) 
Parcial (W-Frage): amb pronom interrogatiu en posició inicial (p.ex.: Wie heißt 
du?) 

1.1.3. L’oració imperativa: 
V + (Nom.O) 
V1 + (Nom. O) + Akk. O + V2 

1.1.4. Els camps sintàctics: Vorfeld, Mittelfeld i Nachfeld i el parèntesi oracional. 
1.1.5. L’el·lipsi i les proformes oracions Ja, Nein, Doch. 

1.2. Fenòmens de concordància 
1.2.1. Subjecte + Predicat 
1.2.2. Subjecte múltiple unit per und o oder + Predicat. 

 

2. L’ORACIÓ COMPOSTA 

2.1. Expressió de relacions lògiques 
2.1.1. Coordinació: und 
2.1.2. Disjunció: oder 
2.1.3. Oposició: aber, sondern 
2.1.4. Causa: denn, deshalb 
 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 

3.1. Nucli 
3.1.1. Substantiu 

Classes: comuns i propis. 
Gènere gramatical i natural: masculí, femení i neutre. El gènere dels noms 

geogràfics. 
Nombre: singular i plural. Formació del plural. 
Cas: nominatiu, acusatiu i datiu en singular i plural. 

3.1.2. Pronom. 
3.1.3. Pronoms personals en nominatiu, acusatiu i datiu. 
3.1.4. Demostratius. 
3.1.5. Interrogatius: formes variables (Wer?, Wen?, Wem?) i invariables (Was?, Wo?, 

Wohin?, Woher?) 

3.2. Modificació del nucli 
3.2.1. Els determinants: 
3.2.2. L’article 
3.2.3. Definit: der, die, das 
3.2.4. Indefinit: ein- i negatiu: kein- 
3.2.5. Nullartikel 
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3.2.6. Demostratius (dieser) 
3.2.7. Possessius 
3.2.8. Quantificadors: numerals cardinals i altres quantificadors (alle, viele, wenige, 

einige, etc.) 
 

4. EL SINTAGMA ADJECTIU 

4.1. Nucli: adjectiu 

4.2. Grau: positiu 

4.3. Modificació del nucli: mitjançant l’adverbi (p.ex.: sehr/ganz/zu + teuer) 

4.4. Funcions sintàctiques: predicatiu (p.ex.: Ist der Film gut?) i adverbial (p.ex.: Sie 
sind falsch gefahren) 

 

5. EL SINTAGMA VERBAL 

5.1. Nucli: verb 
5.1.1. Haben i sein com a verbs plens i com a verbs auxiliars. 
5.1.2. Verbs separables 
5.1.3. Verbs modals (mögen, müssen, können i wollen) 

5.2. Temps verbals 
5.2.1. Expressió del present: present d’indicatiu 
5.2.2. Expressió del passat: pretèrit perfet (Perfekt), Präteritum de sein i haben (1a i 

3a persona) i dels verbs modals (müssen, können, wollen) 
5.2.3. Expressió del futur: present d’indicatiu 

5.3. Aspecte 
5.3.1. Habitual/duratiu: Pres. d’ind./ gerade + pres. d’ind.; sein + am/beim + inf. 
5.3.2. Incoatiu/terminatiu: gerade/schon + prèt. perf. d’ind. 

5.4. Modalitat: 
5.4.1. Factualitat: indicatiu 
5.4.2. Necessitat/desig: brauchen, müssen, sollen, Konjunktiv II dels verbs mögen i 

haben (möchte, hätte gern) 
5.4.3. Obligació: müssen, (sollen) 
5.4.4. Capacitat: können 
5.4.5. Permís: dürfen, können, nicht dürfen, (nicht sollen) 
5.4.6. Possibilitat: können 
5.4.7. Intenció: wollen 
5.4.8. Preferència: mögen + gern 

5.5. Veu: activa 

5.6. Modificació del nucli mitjançant la negació 

5.7. Funcions sintàctiques: Verb 

 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

6.1. Nucli: adverbi 
6.1.1. Classes: 

de temps: heute, gestern, morgen ... 
de lloc: hier, dort, unten ... 
de freqüència: nie, oft, immer, manchmal ... 
interrogatius: wo?, wohin?, woher?, wie? 
de manera: gut, schlecht ... 
de grau: sehr, so ... 
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6.1.2. Grau positiu, comparatiu i superlatiu d’alguns adverbis d’ús més freqüent (p. 
ex.: oft, öfter; gern, lieber am liebsten) 

6.1.3. Locucions adverbials 

6.2. Modificació del nucli: mitjançant partícules (sehr, zu, ziemlich) 

6.3. Posició dels elements 

6.4. Funcions sintàctiques: CC 

 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

7.1. Nucli: preposició 
7.1.1.  Preposicions que regeixen acusatiu 
7.1.2.  Preposicions que regeixen datiu 
7.1.3.  Les Wechselpräpositionen: preposicions que regeixen acusatiu o datiu 

7.2. Classes: locals i temporals 

7.3. Posició dels elements: Prep + termini 

7.4. Funcions sintàctiques: Atrib., CC. 

 

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS 

La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons 
d’entonació. 
 
1. Sons i fonemes vocàlics. Aproximació a la quantitat i el timbre vocàlics 
1.1. Grafies <ä>, <ü>,<ö> 
1.2. Grafies dobles <aa, oo, ee> i diftongs <ai, ei, au, äu, eu> 
2. Sons i fonemes consonàntics. Aproximació a les consonants sordes i sonores 
2.1. Consonants duplicades (p.ex.: <tt>,<mm>,<nn>,<gg>) 
2.2. Dígrafs <sp>,<st>,<ck>,<ch>, <tz>,<pf>,<ph>,<dt>,<qu> 
2.3 Trígrafs <sch>,<chs>,<cks>,<tsch> 
3. Processos fonològics 
3.1. Contracció de preposició i article. (p.ex.: im, ans, ...) 
3.2. Processos de modificació vocàlica: metafonia (Umlaut): p.ex.: Buch/Bücher 
3.3. La r vocalitzada en posició final o pre-consonàntica., p.ex.: der Vater 
4. Accent dels elements lèxics aïllats 
4.1. Accent i atonicitat: patrons tonals del sintagma 
 

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS. 

La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació. 
 
1. L’alfabet. 
2. Els fonemes alemanys i les seves correspondències gràfiques 
3. L’escriptura en majúscula i minúscula. 
4. Ortografia dels pronoms de tractament 
5. La puntuació: signes ortogràfics (apòstrof, guió, etc.) 
6. Separació de paraules (simples i compostes) a final de línia. 
7. Separació i unió gràfica. 
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5.6.2. Nivell BÀSIC A2 

 

CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

1. L’ORACIÓ SIMPLE 

1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició 
1.1.1. L’oració declarativa afirmativa i negativa: 

Nom. Objekt +V (copulatiu) + Nom. Objekt 
Nom. Objekt +V reflex.+ Präp. Objekt (receptiu) 
Nom. O +V + Dativ Objekt + Präp. Objekt 
Nom. O +V + Präp. Objekt (receptiu) 
Nom. O +V + Temporalobjekt 
La negació neutral i enfàtica. 

1.1.2. L’oració imperativa: V + (Nom. O) + Präp. O 

1.2. Fenòmens de concordància: Subjecte multiple unit per weder ... noch i 
entweder ... oder (receptiu) 

 

2. L’ORACIÓ COMPOSTA 

2.1. Expressió de relacions lògiques 
2.1.1. Oposició: doch, trotzdem, jedoch, weder ... noch 
2.1.2. Concessió: obwohl 
2.1.3. Condició: amb wenn ..., dann i sense nexe 
2.1.4. Causa: weil, deshalb 
2.1.5. Resultat: so ..., dass ... (receptiu) 
2.1.6. Finalitat: um ... zu ... (receptiu) 
2.1.7. Relacions temporals: 

Simultaneïtat: wenn, als, während 
Anterioritat: nachdem, seit(dem). Només receptiu 
Posterioritat: bevor 

 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 

3.1. Nucli 
3.1.1. Substantiu 

Classes: concrets (genèrics i col·lectius) i abstractes. 
Gènere: substantius compostos, noms propis, sigles i abreviatures. 
Nombre: Plural en els substantius compostos 

Plural amb -leute, -männer, -frauen 
Substantius amb una única forma en singular (p.ex.: Milch, Zucker, 
  Regen, Schnee). 
Substantius amb una única forma en plural (p.ex.: Eltern, Ferien, 
Leute, 
  Geschwister) 

Cas: genitiu en singular i plural. 
Grau: els diminutius en -chen i -lein. 

3.1.2. Pronom 
Reflexius 
Indefinits (nichts, etwas, alles, man, jemand, niemand, ein paar ...) 
Interrogatius. Formes variables (Welch-?, Was für -?, Von wem?, etc.) i 

invariables (Wie?, Wo?, Wieso?, Warum?, etc.) 
Possessius: meiner/meine/meins 
Relatius en nominatiu, acusatiu i datiu 
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3.2. Modificació del nucli 
3.2.1. Quantificadors. 
3.2.2. Sintagma adjectiu. 
3.2.3. Sintagma preposicional. 
3.2.4. Oració de relatiu. 

3.3. Posició dels elements: (Det.+) (SAdj. +) N (+SPrep.) (+ oració de relatiu) 

3.4. Fenòmens de concordança 

3.5. Funcions sintàctiques: Subj., Atrib., OD, OI, CC. 

 

4. EL SINTAGMA ADJECTIU 

4.1. Nucli 
4.1.1. Adjectiu 

Gènere: declinació segons determinant i gènere del substantiu, p.ex.: ein 
kleines Kind, das kleine Kind 

Nombre:declinació segons determinant, p.ex.: schöne Häuser, die schönen 
Häuser 

Cas: nominatiu, acusatiu i datiu 
Grau: comparatiu i superlatiu 

4.2. Modificació del nucli mitjançant SAdv i SPrep 

4.3. Posició dels elements: (SAdv.+) N (+SPrep) 

4.4. Fenòmens de concordança 

4.5. Funcions sintàctiques: Atribut 

 

5. EL SINTAGMA VERBAL 

5.1. Nucli: verb 
5.1.1. Verbs modals sollen i (nicht) dürfen 

5.2. Temps verbals 
5.2.1. Expressió del passat: pretèrit perfet (Perfekt), Präteritum i Plusquamperfekt 

d’indicatiu (aquest només receptiu) 
5.2.2. Expressió del futur: present de werden + inf. (receptiu) 

5.3. Aspecte 
5.3.1. Terminatiu: perífrasi amb oració d’infinitiu (formules, p. ex.: aufhören + zu + Inf.) 
5.3.2. Incoatiu: perífrasi amb oració d’infinitiu (formules; p. ex.: beginnen/anfangen + 

zu + Inf.) 

5.4. Modalitat. Factualitat: indicatiu i Konjunktiv II (würde-Form; hätte i wäre) 

5.5. Veu: activa i passiva de procés (present d’indicatiu, receptiu) 

5.6. Funcions sintàctiques: Subj., OD, CC. 

 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

6.1. Nucli 
6.1.1. Adverbi i locucions adverbials 

6.2. Classes: modals, causals, de grau i preposicionals 

6.3. Ampliació del grau positiu, comparatiu i superlatiu 
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7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

7.1. Locucions preposicionals (p.ex.: von zu Hause, von ...an, von ... aus) 

7.2. Modificació del nucli mitjançant SAdv 

 

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS 

La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del texto oral. Ús dels patrons 
d’entonació. 

1. Sons i fonèmes vocàlics: quantitat i timbre  vocàlic. 
2. Sons i fonèmes consonàntics: consonants sordes i sonores. 
3. Processos fonològics. 
3.1. Allargament vocàlic: <ie> i <h> darrera de vocal. 
3.2. Modificació vocàlica: apofonia (Ablaut) 

 
CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 

La puntuació com a recurs de cohesió del texto escrit. Ús dels signes de puntuació. 

1. Ús de les grafies <s>, <ss> i <ß> 
2. Ortografia d’estrangerismes 
3. Separació i unió gràfica. Unions de Adj.+ V, Adj. + part., V + V, Adv. + V, partícules 

+ V., etc.) 
4. Puntuació: usos de la coma, dos punts, cometes; abreviatures més freqüents (usw., 

bzw., z.B, etc.) 
 

 

5.7. Distribució temporal dels continguts 

 

Encara que es pretén fer aquí una distribució temporal dels continguts que es van a 

treballar durant els dos cursos del Nivell Bàsic, resulta difícil recollir tots els continguts 

que l'alumne va aprenent, doncs aquests es van adquirint de manera cíclica i repetida 

al llarg dels dos cursos i s'entenen com un tot que es va assimilant i ampliant al llarg 

de tot el Nivell Bàsic. 

 

 

5.7.1. Temporització nivell Bàsic  A1 

 

La distribució temporal dels continguts es realitzarà seguint les unitats del llibre de text 

Linie 1 A1. Deutsch in Alltag und Beruf. Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM. Ed. 

Klett. (ISBN 978-3-12-607055-3): 

 

 UNITATS 

1a avaluació: fins 11 de desembre de 2018 1 – 6 

2a avaluació: fins 26 de febrer de 2019 7 - 11 

3a avaluació: fins 23 de maig de 2019 12 - 16 
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Els continguts nocionales, socioculturals, lèxic-semàntics, gramaticals, fonètics, 

ortogràfics, funcionals i discursius que figuren en aquesta programació es reparteixen 

al llarg de les setze unitats que consta el llibre de text i es reforçaran i ampliaran amb 

altres materials addicionals. 

 

5.7.2. Temporització nivell Bàsic  A2 

La distribució temporal dels continguts es realitzarà seguint les unitats del llibre de text 

Linie 1 A2. Deutsch in Alltag und Beruf. Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM. Ed 

Klett. (ISBN 978-3-12-607074-4): 

 

 UNITATS 

1a avaluació: fins 11 de desembre de 2018 1 - 3 

2a avaluació: fins 26 de febrer de 2019 4 – 7/8 

3a avaluació: fins 23 de maig de 2019 8/9 - 12 

 

 

Els continguts nocionales, socioculturals, lèxic-semàntics, gramaticals, fonètics, 

ortogràfics, funcionals i discursius que figuren en aquesta programació es reparteixen 

al llarg de les dotze unitats que consta el llibre de text i es reforçaran i ampliaran amb 

altres materials addicionals. 

 

6.  Llibres de consulta i de lectura 

 

6.1.  Material de consulta recomanat 

 

Diccionaris 

 PONS Kompaktwörterbuch. Deutsch-Spanisch / Spanisch-Deutsch. Ed. Klett 

 Taschenwörterbuch Spanisch. Ed. Langenscheidt 

 Handwörterbuch Spanisch. Ed. Langenscheidt 

 Handwörterbuch Katalanisch-Deutsch. Ed. Langenscheidt 

 Diccionaris de l'Enciclopèdia Catalana. Català-alemany/Deutsch-Katalanisch 2 

vols. 

 

Gramàtiques 

 Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache + Schlüsselheft, de 

Monika Reimann. Ed. Hueber. Versió en espanyol: Gramática esencial del 

alemán con ejercicios, de Monika Reimann. Trad.: Mª Jesús Gil i Sophie 

Caesar. Ed. Hueber. 

 em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache / Lehr- und Übungsbuch (em 

neu 2008), Ed. Hueber 
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 Grammatik aktiv: A1-B1 - Üben, Hören, Sprechen: Übungsgrammatik mit Audio-

CD, Ed. Cornelsen 

 Schritte Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache / Übungsgrammatik 

(Schritte plus), Ed. Hueber 

 

7.3. Lectures 

Es tractarà de fomentar el plaer de la lectura. En classe es treballarà amb diferents 

tipus de textos seleccionats pel professor adequats a aquest nivell. A més a més 

s’introduirà a l’alumne progressivament en la lectura d’obres adaptades de fàcil 

comprensió. 

Bàsic 1 

Abenteuer im Schnee, Andrea Maria Wagner, Klett Verlag, ISBN: 978-3-12-557012-2 

(llibre amb audio CDs) 

 

Bàsic 2 

Der ideale Moment, Claudia Peter, Roman mit Übungen, Liebaug-Dartman Verlag, 

ISBN 978-3-92-298985-1 

 

B. Nivell INTERMEDI 

1. Definició del nivell Intermedi 

El nivell Intermedi té com finalitat principal capacitar l’alumne per utilitzar d’idioma 

amb una certa seguretat de forma receptiva i productiva, tant en forma parlada com 

escrita així com per a mediar entre parlants de diferents llengües amb una certa 

fluïdesa, naturalitat i flexibilitat. Es farà servir un ventall ampli de situacions i contextos 

quotidians o habituals, com ara els que requereixin comprendre i produir textos d’una 

certa extensió i varietat sobre aspectes generals o d’altres més específics derivats de 

temes d’interès personal i professional. L’alumnat es veurà progressivament exposat a 

diversos accents, registres i estils que siguin fàcilment intel·ligibles i produïts en 

llengua estàndard. El llenguatge haurà de contenir estructures variades, a més d’un un 

ampli repertori lèxic d’ús comú que pot incloure algunes expressions idiomàtiques d’ús 

molt freqüent. 

 

Per assolir aquest nivell, l’aprenent haurà de fer servir les estructures principals de 

d’idioma i disposar de les estratègies necessàries per actuar amb eficàcia en 

situacions comunicatives de tipus general i algunes de més específiques. 

 

En aquest nivell s’espera un alt grau de desenvolupament de l’aprenentatge autònom. 

Els textos coincidiran majoritàriament amb els del Nivell Bàsic, emperò s’haurà 

d’utilitzar un ventall més ampli de situacions i introduir noves estructures. 

 

https://www.amazon.de/Schritte-%C3%9Cbungsgrammatik-Deutsch-Fremdsprache-plus/dp/3193019119/ref=pd_lpo_sbs_14_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1YYK2VN290F1QTVHJP9T
https://www.amazon.de/Schritte-%C3%9Cbungsgrammatik-Deutsch-Fremdsprache-plus/dp/3193019119/ref=pd_lpo_sbs_14_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1YYK2VN290F1QTVHJP9T
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2. Objectius generals del nivell Intermedi 

En acabar els dos cursos que integren el nivell Intermedi, l’alumnat haurà de ser capaç 

de: 

 Comprendre la informació general, les idees principals i els detalls més rellevants 

en textos orals estructurats amb claredat, produïts en llengua estàndard i articulats a 

velocitat pausada emperò natural. Aquests textos poden ser transmesos directament o 

per mitjans tècnics, sempre que les condicions acústiques siguin adequades i es pugui 

tornar a escoltar el que s’ha dit. 

 Expressar-se i interactuar en textos ben organitzats i adequats als interlocutors i al 

propòsit comunicatiu. Els aprenents hauran de fer-se comprendre amb una correcció, 

fluïdesa i espontaneïtat que permetin mantenir la interacció encara que resultin 

evidents l’accent estranger i les pauses per planejar el discurs o corregir errors, i 

encara sigui necessària la cooperació per part dels interlocutors. 

 Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees principals i els 

detalls més rellevants que es troben en textos escrits clars i ben organitzats, produïts 

en llengua estàndard i sobre temes generals, temes actuals o d’altres menys rutinaris 

relacionats amb les àrees d’especialitat dels aprenents. 

 Escriure textos senzills i cohesionats sobre temes generals i quotidians, o d’altres 

menys rutinaris d’interès personal en els quals es demana o transmet informació; es 

narren històries; es descriuen experiències, esdeveniments (reals o imaginats), 

sentiments, reaccions, desitjos i aspiracions; es justifiquen opinions i s’exposen plans, 

arguments i intencions. 

 Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements morfosintàctics, 

lèxics i fonètics, i entendre la seva importància per tal de fer efectiu el procés de 

comunicació. 

 Consolidar gradualment l’actitud oberta i positiva que s’ha de mantenir davant una 

realitat plurilingüe i pluricultural que fomenti la tolerància i el respecte mutu i que faciliti 

la mobilitat i la cooperació internacionals. 

 Ampliar els coneixements i analitzat les característiques i singularitats pròpies de la 

societat i la cultura de la llengua estudiada amb la finalitat de continuar desenvolupant 

la competència comunicativa i la consciència intercultural. 

 Ampliar les estratègies de treball personal i desenvolupar l’aprenentatge autònom, 

utilitzant tots els recursos a l’abast que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Mostrar habilitat per analitzar les pròpies necessitats comunicatives, autoavaluar i 

controlar el propi procés d’aprenentatge de la llengua per tal de millorar les tasques 

plantejades i assolir els objectius establerts. 

 Ampliar les estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió, 

interacció i mediació encara que en aquest nivell es segueixin utilitzant freqüentment 

les estratègies compensatòries. 

 Ampliar el repertori lèxic per expressar-se sobre temes relatius a la vida quotidiana, 

com ara la família, el temps lliure, els sentiments i d’altres temes inclosos en el present 

nivell, encara que es necessiti l’ajuda de pauses, reformulacions i repeticions. 
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 Desenvolupar la capacitat de destriar la informació rellevant de la que és 

accessòria. 

 Començar a desenvolupar la capacitat d’inferir i deduir la informació no explícita. 

 Utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com mitjà per incrementar la 

comprensió. 

 Identificar la funció i tipologia dels textos i documents de treball, tant orals com 

escrits (procedència, emissor, finalitat, etc.). 

 Comprendre les actituds i els estats d’ànim de les persones que parlen. 

 Utilitzar eficaçment diccionaris, llibres i altres materials de consulta. 

 Identificar les característiques de la llengua objecte d’aprenentatge per contrast i 

comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan escaigui. 

 Apreciar el valor de la llengua estrangera com mitjà de comunicació amb persones 

que pertanyen a una cultura diferent i com element afavoridor de les relacions socials i 

interpersonals, tot desenvolupant actituds de respecte cap a altres llengües i els seus 

parlants. 

 

Al finalitzar aquest nivell encara cal esperar errors morfosintàctics, així com la 

utilització de pauses, reformulacions i repeticions, sobretot quan es parla de forma poc 

controlada, emperò no s’han de produir faltes que impedeixin la comprensió en temes 

de caràcter general. La pronunciació haurà de ser clarament intel·ligible encara que 

sigui evident l’accent estranger i es produeixin errors d’accentuació i entonació 

S’espera també que l’alumnat utilitzi conscientment les estratègies adients per evitar 

que es trenqui la comunicació. Cal recordar l’aspecte cíclic de tots aquests continguts. 

 

3. Objectius específics del nivell Intermedi 1 

Els continguts per al nivell Intermedi 1 es refereixen principalment a dos trets 

fonamentals: 

 La capacitat de l’aprenent per mantenir la interacció i poder comunicar el que vol 

en una varietat de contextos. 

 La capacitat de enfrontar-se de manera flexible al les situacions de la vida diària. 

3.1. Comprensió lectora 

 Comprendre rètols, cartells, prospectes, fulletons i manuals amb instruccions, 

indicacions i informació rellevant sobre el funcionament i la utilització de productes o 

serveis. 

 Comprendre cartes, notes personals i missatges que continguin descripcions 

d’esdeveniments, de sentiments i de desitjos amb l’objectiu de mantenir 

correspondència. 
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 Comprendre la informació rellevant d’escrits quotidians oficials i textos breus 

referents a l’entorn de l’alumnat, com ara cartes i documents; informes i 

memoràndums, entre d’altres. 

 Comprendre els punts significatius de textos periodístics senzills sobre temes 

quotidians amb un lèxic habitual o propi del entorn dels aprenents. 

 Comprendre amb suficient detall els missatges en textos adreçats a l’alumnat, com 

ara els referents al seu entorn acadèmic. 

 Comprendre lectures adients al nivell (originals o adaptades), seguint el 

desenvolupament argumental i mantenint viu l’interès pel text, sense que la lectura es 

vegi dificultada per un lèxic i una morfosintaxis massa complexos, i sempre que la 

major part des elements desconeguts pugui ser interpretada a partir del context. 

 

3.2. Comprensió auditiva 

 Comprendre la informació principal i els detalls rellevants d’anuncis i missatges 

orals que continguin instruccions senzilles, indicacions clares o altres tipus 

d’informació sempre que el discurs sigui clar, la velocitat normal i es tractin temes 

quotidians o de la vida professional expressats en llengua estàndard. 

 Comprendre converses sobre aspectes quotidians que es produeixen entre dos 

interlocutors en presència de la persona aprenent, les quals no siguin 

proposicionalment ni lingüísticament complexes ni tampoc estiguin distorsionades pel 

soroll ambiental. 

 Comprendre, en relació directa amb un interlocutor que parla pausadament, 

informació relativa a situacions personals, fets esdeveniments i necessitats de la vida 

quotidiana i poder expressar l’opinió personal encara que es necessitin freqüents 

aclariments i repeticions. 

 Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats 

materials i relacions socials de la vida quotidiana, sensacions físiques i sentiments 

formulats explícitament i opinions personals expressades de manera senzilla a una 

velocitat lenta però no forçada. 

 Comprendre els punts principals exposats en converses que tinguin lloc entre un 

nombre reduït d’interlocutors, en presència de l’alumnat, identificant els canvis de 

tema, a condició que el discurs s’articuli amb claredat i en llengua estàndard. 

 Comprendre gran part del que es diu  en presentacions i xerrades curtes i senzilles 

sobre temes familiars a condició de que s’articulin amb claredat i en llengua estàndard. 

 Comprendre el contingut essencial de les negociacions i gestions comercials més 

habituals. 

 Poder seguir discussions i debats  senzills sobre temes de l’entorn de l’alumnat. 

 Comprendre la informació continguda en documents enregistrats senzills i en 

llengua estàndard  referits a temes habituals o de l’entorn de l’aprenent, sempre que 

aquests textos es puguin escoltar més d’una vegada. 
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 Comprendre la informació essencial de butlletins informatius radiofònics o 

televisats i extractes de programes senzills que tractin temes familiars, expressats amb 

claredat i en llengua estàndard. 

 Comprendre les idees principals de seqüències  de pel·lícules o en les quals el 

llenguatge sigui clar i senzill i tan la imatge com l’acció ajudin a comprendre 

l’argument. 

 Poder seguir instruccions relacionades amb tasques d’orientació, processos 

senzills o funcionament d’aparells tècnics habituals. 

 

3.3. Expressió oral 

 Fer presentacions breus i senzilles preparades amb antelació, que estiguin 

clarament estructurades, i poder contestar a les preguntes dels oients sempre que 

aquestes facin referència a qüestions rellevants per a l’aprenent. 

 Participar amb un cert grau d’eficàcia en una entrevista, contestant preguntes o 

plantejant-les, mentre es puguin seguir unes pautes establertes i les preguntes 

adreçades a l’aprenent no requereixin un alt grau d’improvisació. En pot ser un 

exemple una visita al metge on l’aprenent podrà descriure símptomes d’una malaltia 

encara que ho faci amb un grau limitat de precisió. 

 Produir, de forma improvisada, enunciats relatius a situacions quotidianes, 

esdeveniments, estats físics o sensacions, experiències personals o laborals, actituds 

pròpies, opinions i sentiments, contacte social (salutacions, agraïments, disculpes, 

etc.) o intercanvis d’ informació, invitacions, demostracions d’interès per l’estat dels 

altres, etc. Aquests intercanvis poden tenir lloc en relació directa amb un interlocutor o 

en comunicacions telefòniques, tot tenint en compte que  en aquest nivell es 

produeixin freqüents pauses i repeticions. 

Prendre part activa en converses amb un nombre reduït d’interlocutors, en les 

quals es narri o descrigui algun fet quotidià, s’exposin idees, s’expressi acord, 

s’expliqui el que plau o desplau, es comparin i contrastin alternatives, etc., sempre que 

els continguts siguin proposicional i lingüísticament senzills, i l’aprenent pugui fer 

repetir certes paraules i expressions. 

 Actuar amb un cert grau d’eficàcia en situacions habituals que poden tenir lloc en 

comerços, oficines de correus o entitats bancàries, entre d’altres. En poden ser 

exemples: demanar informació sobre talles de roba, materials o colors; informar-se de 

formes de pagament, o solucionar problemes quan s’està de viatge, com ara  demanar 

a un passatger d’un autobús on cal baixar, o demanar on està l’oficina d’objectes 

perduts., etc. 

 Intervenir, encara que sigui mitjançant col·laboracions senzilles, en discussions, 

debats i col·loquis sobre temes generals o relacionats amb els interessos dels 

aprenents. 

 Presentar un comunicat breu, prèviament assajat. 

 Prendre part en transaccions i gestions senzilles relacionades amb temes 

d’informació personal, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com participar 
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en converses sobre béns i serveis públics quotidians, com ara restaurants o transports, 

entre d’altres. 

 Fer descripcions senzilles sobre temes relacionats amb l’entorn dels aprenents, 

com ara descriure objectes que els són familiars. 

 Adquirir gradualment la capacitat d’actuar de manera adequada davant el que han 

dit i fet altres persones. 

 Desenvolupar la capacitat d’utilitzar els patrons de ritme, entonació i accentuació, 

així com la pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics. 

 

3.4. Expressió escrita 

 Escriure textos reals o imaginaris sobre temes quotidians o del entorn de l’alumnat, 

on s’haurà de desenvolupar la capacitat d’organitzar la informació fent servir els 

connectors més freqüents per enllaçar oracions i mostrar la suficient precisió i 

correcció en l’exposició de les idees. 

 Escriure notes personals, missatges, instruccions i anuncis que transmetin 

informació senzilla dirigida a qualsevol lector. Els aprenents hauran de expressar 

clarament els aspectes que considerin importants. 

 Escriure correspondència personal en la qual l’aprenent narri amb cert detall 

experiències, sentiments o esdeveniments. 

 Escriure correspondència formal breu i senzilla tot seguint patrons establerts i 

tenint en compte que l’alumnat gradualment haurà d’incorporar els textos model al seu 

repertori personal. 

 Escriure informes a partir d’un model senzill, relacionats directament amb els 

interessos de l’aprenent on es tractin amb claredat i suficient precisió els punts 

establerts per la tasca que s’ha de  dur a terme. 

 Mostrar un domini suficient del vocabulari i de les estructures per poder produir 

textos que s’utilitzen en situacions quotidianes, encara que es donin interferències i es 

facin servir reformulacions o solucions alternatives quan no es coneix una expressió o 

una paraula. 

 

4. Objectius específics del nivell Intermedi 2 

El nivell Intermedi 2 es caracteritza també pels dos trets expressats en el nivell 

Intermedi 1, emperò s’amplien el nombre de descriptors que es centren principalment 

en els intercanvis de quantitat d’informació. 

A l’acabament del nivell Intermedi 2 l’alumnat haurà d’haver adquirit un nivell de 

competència B1 en referència als nivells establerts pel Marc Comú Europeu per a 

l’aprenentatge de les llengües (MCER). 
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4.1. Comprensió lectora 

 Comprendre rètols, cartells, prospectes, fulletons i manuals amb instruccions, 

indicacions i informació específica sobre el funcionament i utilització de productes o 

serveis. 

 Comprendre notes personals i missatges que continguin detalls sobre qualsevol 

activitat relacionada amb l’entorn de les persones aprenents. 

 Comprendre correspondència personal en la qual es transmeten emocions, es 

ressalta la importància personal de fets i experiències, es comenten notícies i es 

donen i justifiquen punts de vista. 

 Comprendre la correspondència comercial, professional i acadèmica més usual 

relacionada amb els interessos de l’alumnat, com ara informes i memoràndums, entre 

d’altres. 

 Comprendre els punts significatius en els textos periodístics com ara articles 

d’opinió, i notícies d’una certa extensió, o d’altres sobre temes professionals que 

s’integrin en el camp d’especialització dels aprenents. 

 Comprendre detalladament els missatges inclosos en textos adreçats a l’alumnat. 

 Comprendre lectures adients al nivell (originals o adaptades), tot seguint el 

desenvolupament argumental i mantenint viu l’interès pel text sense que la lectura es 

vegi dificultada per un lèxic i una morfosintaxi massa complexos, i sempre que la major 

part des elements desconeguts pugui ser interpretada a partir del context. 

 

4.2. Comprensió auditiva 

 Comprendre amb detall anuncis i missatges orals expressats amb llengua 

estàndard, els quals continguin instruccions, indicacions o altres tipus d’informació, 

com ara la relacionada amb àmbits específics de l’aprenent. 

 Comprendre converses que no siguin lingüística ni proposicionalment complexes 

sobre aspectes quotidians, les quals es produeixen entre dos interlocutors i en 

presència de la persona aprenent, encara que estiguin afectades parcialment pel soroll 

ambiental propi de les situacions comunicatives habituals. 

 Comprendre, en relació directa amb un interlocutor que parla pausadament, 

informació relativa a situacions personals, fets esdeveniments i necessitats de la vida 

quotidiana i poder expressar l’opinió personal encara que s’hagin de demanar 

aclariments. 

 Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats 

materials i relacions socials de la vida quotidiana, sentiments, sensacions físiques, i 

opinions personals. 

 Comprendre, encara que sigui amb algun esforç, les idees generals de converses 

o discussions sobre temes habituals entre un nombre d’interlocutors reduït, que tinguin 

lloc en presencia de l’aprenent, a condició que el discurs s’articuli amb claredat i 

s’utilitzi la llengua estàndard. 
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 Comprendre i interpretar el contingut general i la informació rellevant de 

presentacions xerrades, debats i argumentacions no gaire complexes sempre que la 

presentació sigui ben estructurada, l’articulació sigui clara i l’exposició es produeixi en 

llengua estàndard. 

 Comprendre el contingut de negociacions i gestions comercials de la vida diària. 

 Comprendre la informació continguda en documents enregistrats en llengua 

estàndard referits a temes habituals o a l’entorn de la persona aprenent, sempre que  

els textos es puguin escoltar més d’una vegada. 

 Comprendre la informació essencial de programes de la ràdio, la televisió i 

representacions artístiques, que tractin temes quotidians, emesos i expressats amb 

claredat i en llengua estàndard. En poden ser exemples les entrevistes, els programes 

informatius, els temes d’actualitat, els magazins radiofònics o els reportatges i 

col·loquis sobre temes no especialitzats. 

 Comprendre i interpretar, en termes generals, pel·lícules o extractes de pel·lícules 

en les quals el llenguatge és clar i senzill i tan la imatge com l’acció ajudin a 

comprendre l’argument. 

 Seguir instruccions detallades relacionades amb formes d’orientar-se en un entorn 

geogràfic, processos senzills (elaboració de productes) o funcionament d’aparells 

tècnics habituals. 

 

4.3. Expressió oral 

 Fer presentacions i comunicats breus, preparats amb antelació, sobre temes de 

l’entorn de la persona aprenent, els quals siguin clars i ben estructurats. L’alumnat ha 

de poder contestar de forma simple a les preguntes dels oients amb un cert grau 

d’espontaneïtat i fluïdesa. 

 Participar amb eficàcia en una entrevista. Quan no hi hagi un guió o qüestionari 

prèviament elaborat, l’aprenent haurà de ser capaç de reaccionar adequadament, per 

tal que no es trenqui la comunicació. 

 Produir, en relació directa amb un interlocutor o en comunicacions telefòniques, 

enunciats relatius a necessitats de la vida quotidiana, fets esdeveniments, estats físics, 

sensacions, sentiments, relacions socials, experiències personals actituds, opinions i 

creences pròpies, acord i desacord. En aquest nivell encara són gaire freqüents les 

pauses, reformulacions i repeticions. 

 Prendre part activa en converses no gaire complexes amb un nombre reduït 

d’interlocutors, en les quals es narri o descrigui algun fet; s’exposin idees i arguments; 

es defensin i justifiquin punts de vista; es formulin hipòtesis, s’expressi acord o 

desacord, es comparin i contrastin alternatives i s’aportin conclusions o es facin plans, 

encara que es produeixin freqüents pauses i vacil·lacions en seqüències d’una certa 

extensió. 

 Fer front a situacions menys rutinàries que poden tenir lloc en comerços, oficines 

de correus o entitats bancàries entre d’altres. En poden ser exemples retornar una 

compra defectuosa, formular una queixa o fer una reclamació. 
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 Prendre part de manera eficaç en transaccions i gestions que requereixen  un cert 

nivell de formalitat, tot exposant el que es vol dir amb prou claredat, mostrant la 

capacitat de negociar els aspectes corresponents. En poden ser exemples organitzar 

un viatge o canviar moneda entre d’altres. 

 Intervenir amb certa eficàcia en discussions, debats i col·loquis sobre temes 

generals, o relacionats amb els interessos dels aprenents. 

 Narrar històries curtes, documentals o trames de llibres llegits adients al nivell, 

donar-ne l’opinió personal, explicar el contingut general i alguns detalls rellevants. Els 

aprenents han de ser capaços de respondre a preguntes complementàries que 

requereixin aclariment de detalls. 

 Explicar com s’ha de fer alguna cosa mitjançant unes instruccions clares i 

coherents. 

 Produir, amb cert detall, descripcions sobre temes o objectes familiars. 

 Continuar desenvolupant la capacitat d’actuar i reaccionar de manera adequada 

davant el que han dit i fet altres persones. 

 Explicar, després d’una preparació prèvia, com s’ha de fer alguna cosa mitjançant 

instruccions. 

 

4.4. Expressió escrita 

 Escriure textos reals o imaginaris sobre temes quotidians o de l’entorn de l’alumnat 

que mostrin la capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar amb coherència i 

correcció les idees i exposar-les amb precisió utilitzant els registres adients. 

 Escriure notes personals, missatges, instruccions  i anuncis que continguin detalls 

sobre qualsevol activitat, producte o servei, els quals siguin comprensibles per a 

qualsevol lector. 

 Escriure correspondència personal on es transmeten emocions, es comenten i 

ressalten fets o experiències, es comuniquen notícies, es donen i justifiquen punts de 

vista propis. 

 Escriure correspondència formal breu i senzilla de tipus comercial o professional 

relativa als interessos dels aprenents, els quals hauran de produir informació objectiva 

al voltant de temes inclosos en el llistat de continguts temàtics. 

 Escriure ressenyes i informes senzills on es destaquen aspectes significatius i 

s’inclouen els detalls rellevants establerts per la tasca que s’ha de dur a terme. 

 Mostrar un domini suficient del vocabulari i de les estructures per poder produir la 

una àmplia varietat de textos que s’utilitzen en situacions de la vida quotidiana, encara 

que es donin interferències i es facin servir reformulacions o solucions alternatives 

quan no es coneix una expressió o una paraula. 

 

5. Continguts del nivell Intermedi 
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Encara que els continguts es presenten organitzats en diferents apartats, per aplicar-

los a l’ensenyament, haurien d’integrar-se en un tot significatiu a partir dels objectius 

específics de cadascuna de les activitats de la llengua, de manera que l’alumnat els 

adquireixi a través de les tasques i activitats que es proposen a l’aula. 

 

5.1. Continguts nocionals 

Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua i s’assumeixen en 

l’ensenyament sense fer-ne esment explícit, ja que són presents en tot procés 

lingüístic, des de l’expressió o la comprensió de la unitat lingüística més breu fins a la 

realització de funcions de la llengua necessàries per portar a terme tasques o 

projectes. 

Els següents continguts nocionals són aplicables al nivell Intermedi: 

a) Entitat: Expressió de les entitats i referència: identificació personal i dels altres. 

b) Propietats: Existència: presència, absència, disponibilitat, etc. 

Qualitat: condicions i qualitats físiques, valoracions, edat, adequació, 

correcció, utilitat, capacitat, facilitat, dificultat. 

Quantitat: nombre, grau, quantitat, etc. 

c) Relacions: Espai: ubicació absoluta i relativa en l’espai, distància, moviment, origen 

dimensió, longitud, temperatura, volum, pressió etc. 

Temps: situació absoluta i relativa en el temps, lloc en el temps, divisió 

del temps, indicacions de temps, etc. 

Estats, activitats, processos, realitzacions: temps, aspecte, modalitat. 

Participants i les seves relacions. 

Relacions lògiques: conjunció, disjunció, oposició, 

comparança,condició, causa, finalitat, resultat, relacions temporals 

(anterioritat, posterioritat, simultaneïtat). 

Relacions de modo, lloc, instrument, correspondència, possessió, 

lògica, etc. 

 

5.2. Continguts funcionals 

En el nivell Intermedi es repeteixen els continguts funcionals consignats en el nivell 

Bàsic i s’inclouen algunes noves funcions. 

 Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del 

coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura per tal d’afirmar, anunciar, acusar, 

admetre, postil·lar, atribuir, confirmar la veracitat d’un fet, corroborar, desmentir, predir, 

assentir i classificar; fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i 

experiències; realitzar accions i projectes referits al moment present, al passat i al 

futur; expressar acord i desacord; expressar desconeixement; expressar opinions; 
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expressar certesa; identificar-se; informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i 

decisions; presentar i presentar-se; recordar a algú; rectificar i corregir informació, 

presentar-se; rectificar i corregir informació. 

 Actes compromissoris: realitzacions de funcions o actes de parla relacionats 

amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió com ara expressar la intenció, 

la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o 

ajuda, oferir-se a fer alguna cosa. 

 Actes directius: realitzacions de funcions o actes de parla que tenen com a 

finalitat que el destinatari faci o no alguna cosa, tant si això és un acte verbal com una 

acció d’altra índole com ara aconsellar, alertar, donar instruccions o permís; demanar 

alguna cosa, demanar ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió i permís; 

prohibir o denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar; 

dissuadir, insistir, prevenir, reclamar, suggerir, etc. 

 Actes fàctics i solidaris: realitzacions de funcions o actes de parla que es 

realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds cap els altres, 

com acceptar o declinar una invitació, ajuda o oferiment; agrair, atreure l’atenció, donar 

la benvinguda, acomiadar-se i expressar aprovació; felicitar, interessar-se per algú o 

alguna cosa; lamentar, demanar i acceptar disculpes; refusar, saludar i respondre a 

salutacions; compadir-se, defensar-se, etc. 

 Actes expressius: realitzacions de funcions o actes de parla que expressen 

actituds i sentiments davant determinades situacions com ara expressar alegria, 

felicitat, estima, simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, 

satisfacció, tristesa, molèstia, estima, confiança, antipatia, admiració, etc. 

 

5.3. Continguts socioculturals 

L’alumnat haurà de ser progressivament conscient dels signes de diferenciació 

cultural, mostrar tolerància i estar preparat per utilitzar les estratègies necessàries per 

establir una base apropiada per a la comunicació. 

Es tindran en compte les àrees següents de la cultura i societat de la llengua 

alemanya: 

 Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars. Horaris i costums relacionats amb el 

treball. Activitats d’oci. Festivitats més rellevants. 

 Relacions personals: introducció a l’estructura social. Relacions familiars, 

generacionals i professionals. Relacions amb diferents grups socials, entre si mateixos 

i entre els dos sexes. Situacions formals i informals a la feina i amb les autoritats. 

Relacions interracials. Idea general sobre el paper de la política. 

 Condicions de vida: característiques específiques del món familiar i laboral. 

introducció al món laboral. Drets bàsics de la població. 
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 Valors, creences i actituds (enfocament general): Tradicions importants. 

Benestar. Seguretat. Tradició. Identitat nacional i estrangera. Estereotips. 

 Característiques bàsiques del sentit de l’humor: Referents culturals i artístics 

d’ampli espectre. 

 Llenguatge corporal: gestos i postures. Proximitat i contacte visual. 

 Convencions socials: convencions i tabús relatius al comportament. Normes de 

cortesia. Rituals de visita, menjar i beure. 

 Comportament ritual: celebracions i cerimònies més rellevants. 

 Geografia bàsica: països més importants en els quals es parla la llengua i 

informació sobre les ciutats més significatives. Incidències geogràfiques que afecten la 

llengua objecte d’estudi (introducció bàsica a les varietats de llengua). 

 

5.4. Continguts temàtics 

Els temes a tractar poden estar relacionats amb el context situacional (comprar a un 

comerç), així com amb temes d’interacció comunicativa (parlar de l’oferta que existeix 

de tendes i comerços). 

Les àrees temàtiques, o nocions específiques, són generalment coincidents amb les 

proposades per al nivell Bàsic; això no obstant, la complexitat del lèxic i de les 

estructures que s’utilitzin en el tractament dels temes consignats respondrà als 

objectius d’aquest nivell. Les parts subratllades són les afegides respecte al nivell 

Bàsic. En aquests objectius s’han assenyalat també alguns dels aspectes que 

l’alumnat d’aquest nivell ha de ser capaç de comprendre o produir a partir les següents 

àrees temàtiques: 

 Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en 

els àmbits personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, 

lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, 

idioma, procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter, religió, 

gustos i preferències, aparença física, trets més característics de la personalitat, estat 

d’ànim, experiències personals). 

 Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de 

casa instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es 

viu (el barri, la ciutat, el camp), regió i país. En aquest nivell es poden incloure temes 

sobre la flora i fauna de l’entorn de l’aprenent. 

 Activitats de la vida diària: a la casa i a la feina, la rutina diària, professions, 

treball (característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i 

condicions de treball, projectes, obligacions familiars i laborals). 

 Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, 

activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el 

teatre, els instruments musicals. En aquest nivell es poden tractar temes sobre de la 

premsa, les revistes, el periodisme, etc. 
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 Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. 

Bitllets, preus i horaris. El trànsit, senyals de trànsit. Turisme: camp, platja, muntanya. 

Vacances: tipus d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, 

problemes més comuns, entrada i sortida d’un país, direccions, etc. 

 Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, 

invitacions, contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o societats. En 

aquest nivell es poden incloure de forma general temes sobre criminalitat i justícia. 

 Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences 

més comunes i freqüents, consultes i serveis mèdics. En aquest nivell es poden 

incloure temes sobre benestar personal, accidents i assegurances. 

 Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), 

normes i tasques. En aquest nivell es poden tractar temes relacionats amb les 

qualificacions i certificacions vocacionals i acadèmiques. 

 Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba 

(talles, colors), articles domèstics, estris bàsics del col·legi o del treball, preus, 

moneda, bancs, restaurants, bars, formes de pagament i reclamacions, requisits per 

als fumadors i no fumadors, etc. 

 Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits 

dietètics, receptes, menús, restaurants. 

 Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, 

estacions de servei, la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística. 

 Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els 

idiomes, les tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio. En aquest 

nivell es poden incloure temes sobre les habilitats per expressar-se i per establir 

comunicació. 

 Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient. 

 Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics. 

 

5.5. Continguts lèxico-semàntics 

Els continguts lèxics estan directament lligats amb els continguts temàtics que s’han 

de tractar en aquest nivell, es a dir els que es refereixen a camps semàntics habituals, 

o específics, com ara els relacionats amb els interessos de l’alumnat. A més, es poden 

tenir en compte els següents elements lèxics. 

 Antònims, sinònims i mots polisèmics elementals. 

 Mots transparents, calcs i “falsos amics”. 

 Paraules compostes i paraules derivades del lèxic bàsic. 

 Prefixos i sufixos bàsics en la formació de paraules de caràcter lèxic 

 Abreviacions: sigles, acrònims, símbols i abreviatures més importants o freqüents. 

 Algunes onomatopeies bàsiques. 

 Préstecs, i mots forans. 
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 Anglicismes. 

 Frases fetes. Es poden incloure alguns proverbis molt comuns. 

 Expressions comparatives d’ús comú. 

 Combinacions lèxiques bàsiques de la vida quotidiana. 

 Neologismes, substantius que corresponen a marques registrades o a noms 

propis. 

 

5.6. Competència discursiva. Gramàtica textual 

La competència discursiva es refereix al coneixement i ús dels mecanismes de 

cohesió i organització d’un text o discurs, tant parlat com escrit. 

5.6.1. Textos i àmbits 

La unitat que es pren com a eix de la descripció de les llengües és el text, que és la 

forma comunicativa lingüística mínima. 

Encara que a l’anàlisi teòric el text pot discriminar-se en unitats tan petites com el 

fonema o el signe escrit, un enfocament comunicatiu de l’idioma requereix treballar 

amb el text de forma real en la qual aquestes i altres unitats menors es relacionen i, 

finalment, assoleixen sentit i propòsit. 

Tipus de textos 

Textos orals i escrits amb suports diversificats, 
generats en diferents situacions comunicatives i amb 
diferents paràmetres contextuals (canal, àmbit d’ús, 
relació entre els interlocutors i funció del text). Es 
preveu que els textos per aquest nivell siguin dels 
següents tipus: 

 Descripció 
 Diàleg o conversació 
 Narrativa 
 Predicció 
 Argumentació 
 Instrucció 

 

Àmbits  

Àmbit personal 
 

Textos orals interaccionals 
i/o adreçats a una 
audiència: 

 Converses de caràcter col·loquial amb amics, 
familiars o companys (cara a cara) 

 Missatges per contestador telefònic i per mòbil 
 Salutacions 
 Orientació en ciutats o altres llocs 
 Narracions i descripcions d’esdeveniments, activitats 

o hàbits 
 Ordres i instruccions: receptes de cuina, instruccions 

d’ús d’un aparell, etc. 

Textos escrits:  Notes, cartes i postals 
 Fitxes personals 
 Agenda personal 
 Llistes de la compra 
 Lletres de cançons 
 Biografies i autobiografies 
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 Targetes d’invitació, dedicatòries, felicitacions 
d’aniversari, etc. 

 Missatges de correu electrònic, de mòbil i de xat 
 Ordres i instruccions 
 Narracions d’experiències personals, d’hàbits, de 

llocs i d’activitats 
 Descripcions d’animals, persones, llocs i sentiments 

Àmbit públic 
 

Textos orals 
interaccionals: 

 Converses formals en organismes oficials i altres 
llocs públics (al banc, a la consulta d’un metge, a un 
restaurant) 

 Enquestes 
 Dramatitzacions 
 Concursos (quizzes) 
 Queixes i reclamacions 

Textos orals adreçats a 
una audiència: 

 Avisos i anuncis emesos per altaveu en un lloc 
públic (aeroport, estació de tren, etc.) 

 Avisos i anuncis emesos pels mitjans de 
comunicació, com ara textos publicitaris emesos per 
ràdio i televisió 

 Notícies de televisió i ràdio 
 Informació meteorològica 
 Pel·lícules o extractes de pel·lícules 
 Serials televisius 
 Contes i narracions 
 Cançons 

Textos escrits:  Premsa escrita 
 Formularis d’organismes oficials i altres institucions 

públiques 
 Acudits, qüestionaris i enquestes 
 Horaris, cartells, guies turístiques i d’oci 
 Informació meteorològica 
 Fullets d’informació general o específica (d’una 

institució pública, d’instruccions generals, d’un 
museu, d’una biblioteca, d’informació mèdica) 

 Menús i receptes 
 Bitllets i entrades a esdeveniments culturals i 

d’esplai 
 Cartelleres d’espectacles 
 Programacions de ràdio i televisió 
 Horòscops 
 Còmics i històries amb dibuixos 
 Anuncis breus del diari 
 Publicitat a les revistes, als diaris i a internet 
 Plànols de ciutats 
 Etiquetes de productes 
 Llistes de compra 
 Directoris de grans magatzems 
 Pàgines web d’interès personal 

Àmbit acadèmic 
 

Textos orals  Converses a classe entre alumnes i professors 
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interaccionals:  Observacions sobre el procés d’avaluació. 

Textos orals adreçats al 
públic: 

 Exposició breu d’un fet d’interès personal 
 Discursos, presentacions o conferències sobre 

temes no especialitzats 
 Explicacions a classe 

Textos escrits:  Llibres de text 
 Qüestionaris, enquestes i reflexions sobre 

l’aprenentatge, l’aprenentatge autònom i temes 
culturals, entre d’altres 

 Exàmens, impresos relacionats amb l’àmbit 
acadèmic 

 Apunts de classe 
 Fitxes personals de vocabulari, gramàtica, etc. 
 Diccionaris, gramàtiques i llibres de consulta 
 Entrades d’enciclopèdies 
 El Portfoli europeu 

Àmbit professional 
 

Textos orals 
interaccionals: 

 Entrevistes de feina 
 Converses senzilles de tipus formal 
 Converses telefòniques senzilles 

Textos orals adreçats a 
una audiència: 

 Explicacions i instruccions senzilles a la feina. 

Textos escrits:  Anuncis breus de feina 
 Descripcions de les activitats professionals 
 Impresos relacionats amb el món laboral 
 Cartes formals, currículum, cartes de presentació 
 Comunicacions internes (circulars, correu electrònic, 

recordatoris) 
 Informes senzills 

 
 

5.6.2. La gramàtica del text 

El text sempre s’ha de considerar com una unitat que va des del sintagma a l’oració, 

de l’oració al paràgraf, del paràgraf al text en conjunt. En aquest apartat es registren 

les dues propietats fonamentals del text, és a dir, la seva coherència amb l’entorn 

comunicatiu i la seva cohesió interna. Tot contingut lingüístic posterior s’inclou en 

aquest esquema, ja que els textos estan conformats per oracions, aquestes per 

sintagmes (nominal, verbal, etc.) i així successivament, si bé el resultat no és en 

absolut producte d’una mera agregació. 

Adequació del text 

 Tipus de textos segons la intenció: informatius, explicatius, persuasius, 

prescriptius, conatius (conversacionals). 

 Varietats funcionals o registres. 

 Registre neutre, formal o informal. 

 Tipus i format de textos. 



56 

 

 Rellevància del contingut per assolir la tasca (funcional i sociocultural). 

 

Coherència textual 

El text com a unitat global del contingut: 

Tema: unitat temàtica. 

Estructuració del contingut. 

Selecció lèxica. 

Selecció del contingut rellevant per tal que el text tingui significat. 

Esquemes d’interacció i transacció del llenguatge oral (torns de paraula,  
esquemes en situacions convencionals, etc.). 

La referència lingüística al context extralingüístic: 

Referència espacial: ús d’adverbis de lloc, demostratius i expressions 
espacials. 

Referència temporal: ús dels temps verbals, demostratius, adverbis de temps i 
expressions temporals. 

El receptor i la seva interpretació del missatge: coneixement de a qui va adreçat el 
missatge. 

 

Cohesió textual 

 Elements prosòdics: entonació, pauses, elements paralingüístics. 

 Elements ortogràfics: la puntuació com a recurs de cohesió. 

 Marcadors de la estructura del discurs: 

Inici del discurs:Introducció del tema. 

 Ordre de les paraules. 

Desenvolupament del discurs: 

   Manteniment del tema, co-referència: 

   Recursos anafòrics: pronoms personals, 

   demostratius, possessius. 

   Recursos de recurrència: pronoms; elements lèxics. 

   Expansió temàtica i canvi temàtic: 

   Marcadors i connectors per: Introduir una explicació o 

   un nou element, mostrar acord i desacord, 

   expressar causa o conseqüència, expressar condició, 

   expressar finalitat. 

   Conclusió del discurs: 

   Procediments de tancament textual i/o recapitulació 

   final. 

  Manteniment i seguiment del discurs oral: 

   Prendre, mantenir i cedir el torn de paraula. 

   Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment. 
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   Mots crossa o mots comodí per tal d’omplir els silencis que es 

   produeixen en la producció oral (diguem-ne, vull dir, etc.). 

 

5.7. Continguts lingüístics: morfosintàctics, fonètics i fonològics 

 

Tot seguint el model d’aprenentatge del present document l’alumnat i els professors 

haurien de treballar junts en un programa orientat cap a la acció, mitjançant un input 

de materials autèntics que difícilment permetran una selecció prèvia del lèxic i dels 

continguts morfosintàctics. 

La necessitat d’una competència gramatical hauria d’aparèixer amb naturalitat a partir 

dels textos i tasques en qüestió, la qual, juntament amb les altres competències, té 

com finalitat l’ús acurat de la llengua en les diferents situacions. 

La competència gramatical ha d’anar enfocada a millorar la comprensió, expressió i 

interacció orals i escrites i ha d’anar unida a la reflexió sobre el propi procés 

d’aprenentatge. La superació i acceptació de l’error es considera part d’aquest procés, 

així com la mostra d’interès per introduir millores en el desenvolupament de les pròpies 

capacitats i la pròpia confiança en la utilització dels coneixements lingüístics. 

Per aquestes raons, els continguts morfosintàctics no pretenen constituir un llistat 

exhaustiu d’ítems d’estudi obligatori, sinó una guia de coneixements sobre la 

llengua adaptada a cada nivell. 

Cal recordar al professorat el caràcter cíclic de tots els continguts que s’inclouen en el 

present currículum, i posar esment en que el continguts morfosintàctics també es 

tractin repetidament al llarg dels dos nivells mitjançant diferents tipus de tasques o 

enfocaments. 

 

5.7.1. Nivell Intermedi 1 

 

CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

1. L’ORACIÓ SIMPLE 

1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició (consolidació i 
  aprofundiment) 
1.1.1. L’oració enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa i dubitativa 
1.1.2. Parèntesi oracional i camps oracionals: 
Elements del camp anterior (Vorfeld) 
Elements del camp interior (Mittelfeld): 
  Elements amb posició fixa 
  El subjecte 
  Els complements acusatiu i datiu 
  Els complements circunstancials 
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  Posició de l’element negatiu nicht 
Elements del camp posterior (Nachfeld) 
1.1.3. Fenòmens de concordança 

 

2. L’ORACIÓ COMPOSTA 

2.1. Expressió de relacions lògiques (consolidació i aprofundiment) 
2.1.1. Exclusió: entweder ... oder 
2.1.2. Addició: sowohl ... als auch, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch 
2.1.3. Objecció/Oposició: aber, jedoch, obwohl, trotzdem, zwar ... aber 
2.1.4. Causa: weil, da, denn, deshalb, deswegen, daher, darum 
2.1.5. Conseqüència: so ... dass, sodass 
2.1.6. Comparació: als, (nicht) so ... wie, während, Irreal: als ob,  als 
2.1.7. Finalitat: um ... zu, damit, zum + Infinitiu substantivat 
2.1.8. Condició: wenn, sonst 
2.1.9. Dubte, pregunta: pronoms interrogatius, ob 
2.1.10. Relacions temporals: 
  Simultaneïtat: als, wenn, während, bis,  seit(dem), solange 
  Anterioritat: nachdem, sobald 
  Posterioritat: bevor 
2.1.11. Modalitat: ohne dass, ohne zu 

2.2. Posició dels elements constitutius en l’oració subordinada 

 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 

3.1. Nucli 
3.1.1. Substantiu (consolidació i aprofundiment) 

Gènere 
Nombre: els cinc tipus de formació del plural. 
Formació dels substantius: composició, derivació, afixació, diminutius, 

substantivació 
Declinació: n-Deklination (receptiu) 
Genitiu amb noms propis: Gudruns Bruder 
Grau 

3.1.2. Pronom (consolidació i aprofundiment) 
Indefinits: beid-, einig-, manch-, mehrer-, wenig-, irgendein-, irgendjemand- ... 
Possessius: el seu ús i la seva substitució mitjançant els demostratius dessen i 

deren 
Demostratius: dies-/jen- 
Relatius: en genitiu; amb preposició; wo, was, p. ex.: Das ist die Stadt, wo wir 

uns kennen gelernt haben 
Recíprocs: einander, miteinander, ... (receptiu) 
Interrogatius: wofür, wozu, worauf ... 
El pronom es. Funcions (consolidació i aprofundiment) 

3.1.3. Pronoms personals en nominatiu, acusatiu i datiu. 
3.1.4. Demostratius. 
3.1.5. Interrogatius: formes variables (Wer?, Wen?, Wem?) i invariables (Was?, Wo?, 
Wohin?, Woher?) 

3.2. Modificació del nucli mitjançant: 
3.2.1. Els determinants 
3.2.2. Aposició: Er kommt aus Graz, einer schönen Stadt ... 
3.2.3. Sintagma adjectiu 
3.2.4. Sintagma adverbial 
3.2.5. Sintagma verbal 
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3.2.6. Sintagma preposicional: Lust auf ..., Angst vor ... 
3.2.7. Oració de relatiu 

3.3. Posició dels elements del sintagma nominal 

3.4. Fenòmens de concordança 

3.5. Funcions sintàctiques 

 

4. EL SINTAGMA ADJECTIU 

4.1. Nucli: adjectiu (consolidació i aprofundiment) 
4.1.1. Declinació: forta, feble i mixta 

Particularitats de la declinació: wie viel-, einig-, irgendwelch-, manch-, mehrer-, 
viel-/wenig- (receptiu) 

Substantivació de l’adjectiu i la seva declinació: der Bekannte/ein Bekannter, 
alles Gute, nichts Neues, etwas Besonderes ... (receptiu) 

4.1.2. Cas: nominatiu, acusatiu, datiu i genitiu 
4.1.3. Els adjectius numerals ordinals: Papst Pius der Zweite (II.) i fraccionaris: halb, 
eineinhalb, anderthalb 
4.1.4. Adjectius amb preposició: froh über, enttäuscht von, typisch für ... 
4.1.5. Modificació del nucli mitjançant un sintagma (SAdv , SPrep, SAdj, SV, p.ex. 
leicht zu verstehen) o oració 
4.1.6. Posició dels elements del sintagma adjectiu 
4.1.7. Fenòmens de concordància segons els determinants 
4.1.8. Funcions sintàctiques: només atributiu: letzt-, link-, ander- ...; només predicatiu: 
egal, schade ... 
 

5. EL SINTAGMA VERBAL 

5.1. Nucli: verb 
5.1.1. Verbs modals (consolidació i aprofundiment): sollen ( Wir sollen niemandem 
etwas sagen; Soll ich dir einen Kaffee machen?; Er soll krank sein), können (Sie 
können im Stau stehen) 

5.2. Temps verbals (consolidació i aprofundiment) 
5.2.1. Expressió del passat: Perfekt, Präteritum i Plusquamperfekt 
5.2.2. Expressió del futur: present de werden + inf. (Futur I) 

5.3. Modalitat: Konjunktiv II: perifràsi amb würde i formes simples del Konjunktiv II 
  (käme, ginge, gäbe, nähme, stünde ...) 

5.4. Veu: passiva de procés (formes de present, Präteritum i pretèrit perfet ). Passiva 
  impersonal 

5.5. Verbs reflexius: 
5.5.1. Reflexius: Echte reflexive Verben  (Ich kenne mich hier gut aus; Sie beeilte sich) 
5.5.2. Parcialment reflexius: Teilreflexive Verben: sich verlassen/jdn verlassen; sich 
ärgern/jdn ärgern 
5.5.3. Falsos reflexius: Unechte reflexive Verben: sich waschen 

5.6. Verbs recíprocs: Peter und Maria lieben sich 

5.7. Verbs amb complement preposicional 

5.8. Modificació del nucli 

5.9. Posició dels elements i fenòmens de concordança 

5.10. Funcions sintàctiques 
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6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

6.1. Nucli: adverbis i locucions adverbials 

6.2. Classes: 
6.2.1. Modals: irgendwie, wenigstens 
6.2.2. Causals: also, dann, deshalb, deswegen, darum 
6.2.3.  Locals: d(a)r + preposició (da drin/darin), da + preposició (davor, daneben), 
dort/dorthin, rein, raus, rauf ... 
6.2.4. Temporals: davor, vorher, erst, irgendwann, inzwischen, nachher ... 
6.2.5. Pronominals (preposicionals): dabei, darum, davor, dazu, hiermit ... 

6.3. Modificació del nucli: mitjançant el sintagma adverbial i d’un sintagma 
  preposicional 

6.4. Posició dels elements del sintagma: SN+N 

6.5. Funcions sintàctiques 

 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

7.1. Nucli: Preposicions i locucions preposicionals (consolidació i aprofundiment) 

7.2. Recció de les preposicions (consolidació i aprofundiment) 

7.3. Combinació de preposicions: von ... ab, bis auf, bis zu, bis über ... 

7.4. Preposicions en forma de grup preposicional: in der Nähe von, im Norden 
  von ... 

7.5. Preposicions amb adverbi: ab morgen, von hier ... 

7.6. Modificació del nucli 

7.7. Posició dels elements del sintagma 

7.8. Funcions sintàctiques 

 

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 

La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació. 
1. La nova ortografia (aproximació) 
2. Ortografia d’estrangerismes 
3. Abreviatures 
4. Ús dels caràcters en les seves diverses formes 
5. Puntuació: coma, parèntesi, guió, punt i coma, dos punts, punts suspensius 
 

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS 

La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons 
d’entonació. 
1. Accent fònic dels elements lèxics aïllats (accent principal i secundari) 
2. Accent i atonicitat en el sintagma 
3. Entonació expressiva 

 
 

5.7.2. Nivell Intermedi 2 

CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 
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1. L’ORACIÓ SIMPLE 

1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició (consolidació i 
  aprofundiment) 
1.1.1. L’oració enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa i dubitativa 
1.1.2. Parèntesi oracional i camps oracionals: 
Elements del camp anterior (Vorfeld) 
Elements del camp interior (Mittelfeld): 
  Elements amb posició fixa 
  El subjecte 
  Els complements acusatiu i datiu 
  Els complements circunstancials 
  Posició de l’element negatiu nicht 
Elements del camp posterior (Nachfeld) 
1.1.3. Fenòmens de concordança 
OI en posició inicial amb passiva: Dat (Pl.) + V Aux. Sg. + Part. Pas., p.ex. Ihm/Ihnen 
wurde geholfen 
 

2. L’ORACIÓ COMPOSTA 

2.1. Expressió de relacions lògiques (consolidació i aprofundiment) 
2.1.1. Exclusió 
2.1.2. Addició 
2.1.3. Objecció/Oposició: wenn auch, während, anstatt dass, statt + genitiu, statt ...zu 
+ infinitiu 
2.1.4. Causa: nämlich 
2.1.5. Conseqüència: also, folglich 
2.1.6. Comparació 
2.1.7. Finalitat 
2.1.8. Condició: falls 
2.1.9. Dubte, pregunta: pronoms interrogatius, ob 
2.1.10. Relacions temporals: 
  Simultaneïtat 
  Anterioritat: solange (Solange du deine Aufgaben nicht gemacht hast, gehst  
  du nicht zum Fußball!) 
  Posterioritat: ehe 
2.1.11. Modalitat: indem, je ... desto/umso 

2.2. Posició dels elements constitutius en l’oració subordinada 

 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 

3.1. Nucli 
3.1.1. Substantiu (consolidació i aprofundiment) 

Gènere 
Nombre: els cinc tipus de formació del plural. 
Formació dels substantius: composició, derivació, afixació, diminutius, 

substantivació 
Declinació: n-Deklination (consolidació i aprofundiment) 
Genitiu amb noms propis: Gudruns Bruder 
Grau 

3.1.2. Pronom (consolidació i aprofundiment) 
Indefinits: beid-, einig-, manch-, mehrer-, wenig-, irgendein-, irgendjemand- ... 
Possessius: el seu ús i la seva substitució mitjançant els demonstratius dessen 

i deren 
Demostratius: der-/die-/dasjenig-, ein solch- 
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Relatius: en genitiu; amb preposició; wer 
Recíprocs: einander, miteinander,aufeinander ... 
Interrogatius: wofür, wozu, worauf ... 
El pronom es. Funcions (consolidació i aprofundiment) 

3.2. Modificació del nucli mitjançant: 
3.2.1. Els determinants 
3.2.2. Aposició: Er kommt aus Graz, einer schönen Stadt ... 
3.2.3. Sintagma adjectiu 
3.2.4. Sintagma adverbial 
3.2.5. Sintagma verbal 
3.2.6. Sintagma preposicional: Lust auf ..., Angst vor ... 
3.2.7. Oració de relatiu 

3.3. Posició dels elements del sintagma nominal 

3.4. Fenòmens de concordança 

3.5. Funcions sintàctiques 

 

4. EL SINTAGMA ADJECTIU (consolidació i aprofundiment) 

4.1. Nucli: adjectiu 
4.1.1. Declinació: forta, feble i mixta 

Particularitats de la declinació: solch-, wie viel-, einig-, irgendwelch-, manch-, 
mehrer-, viel-/wenig- (receptiu) 

Substantivació de l’adjectiu i la seva declinació: der Bekannte/ein Bekannter, 
alles Gute, nichts Neues, etwas Besonderes ... 

4.1.2. Cas: nominatiu, acusatiu, datiu i genitiu 
4.1.3. Els adjectius numerals ordinals: Papst Pius der Zweite (II.) i fraccionaris: halb, 
eineinhalb, anderthalb 
4.1.4. Adjectius amb preposició: froh über, enttäuscht von, typisch für ... 
4.1.5. Modificació del nucli mitjançant un sintagma (SAdv , SPrep, SAdj, SV, p.ex. 
leicht zu verstehen) o oració 
4.1.6. Posició dels elements del sintagma adjectiu 
4.1.7. Fenòmens de concordància segons els determinants 
4.1.8. Funcions sintàctiques 
 

5. EL SINTAGMA VERBAL 

5.1. Nucli: verb (consolidació i aprofundiment) 
5.1.1. Verbs modals 

5.2. Temps verbals (consolidació i aprofundiment) 
5.2.1. Expressió del passat: Perfekt, Präteritum i Plusquamperfekt; present històric, el 
perfet dels verbs modals, temps compostes del Konjunktiv II 
5.2.2. Expressió del futur: present de werden + inf. (Futur I) 

5.3. Modalitat: Konjunktiv I: l’estil indirecte (receptiu) 

5.4. Veu: passiva de procés i passiva d’estat. Alternatives a la passiva de procés 
(receptiu). Passiva impersonal. Passiva amb verbs modals 

5.5. Verbs reflexius: 
5.5.1. Reflexius: Echte reflexive Verben  (Ich kenne mich hier gut aus; Sie beeilte sich) 
5.5.2. Parcialment reflexius: Teilreflexive Verben: sich verlassen/jdn verlassen; sich 
ärgern/jdn ärgern 
5.5.3. Falsos reflexius: Unechte reflexive Verben: sich waschen 

5.6. Verbs recíprocs: Peter und Maria lieben sich 
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5.7. Verbs amb complement preposicional 

5.8. Modificació del nucli 

5.9. Posició dels elements i fenòmens de concordança 

5.10. Funcions sintàctiques 

 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

6.1. Nucli: adverbis i locucions adverbials (consolidació i aprofundiment) 

6.2. Classes: 
6.2.1. Modals 
6.2.2. Causals: nämlich 
6.2.3.  Locals: irgendwo, irgendwohin ... 
6.2.4. Temporals 
6.2.5. Pronominals (preposicionals) 

6.3. Modificació del nucli: mitjançant el sintagma adverbial i d’un sintagma 
  preposicional 

6.4. Posició dels elements del sintagma 

6.5. Funcions sintàctiques 

 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

7.1. Nucli: Preposicions i locucions preposicionals (consolidació i aprofundiment) 

7.2. Recció de les preposicions (consolidació i aprofundiment) 

7.3. Combinació de preposicions: von ... ab, bis auf, bis zu, bis über ... 

7.4. Preposicions en forma de grup preposicional: in der Nähe von, im Norden 
  von ... 

7.5. Preposicions amb adverbi: ab morgen, von hier ... 

7.6. Modificació del nucli 

7.7. Posició dels elements del sintagma 

7.8. Funcions sintàctiques 

 

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS (consolidació i aprofundiment) 

La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació. 
1. La nova ortografia 
2. Ortografia d’estrangerismes 
3. Abreviatures 
4. Ús dels caràcters en les seves diverses formes (cursiva i negreta) 
5. Puntuació: coma, parèntesi, guió, punt i coma, dos punts, punts suspensius 

 

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS (consolidació i aprofundiment) 

La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons 
d’entonació. 
1. Accent fònic dels elements lèxics aïllats (accent principal i secundari) 
2. Accent i atonicitat en el sintagma 
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3. Entonació expressiva 
4. Accent contrastiu (Kontrastakzent) 
5. Acumulació de consonants en els compostos 
6. Unió entre les paraules 
7. Accentuació de les paraules compostes (consolidació) 
 

5.8. Distribució temporal dels continguts 

 

Encara que es pretén fer aquí una distribució temporal dels continguts que es van a 

treballar durant els dos cursos del Nivell Intermedi, resulta difícil recollir tots els 

continguts que l'alumne va aprenent, doncs aquests es van adquirint de manera cíclica 

i repetida al llarg dels dos cursos i s'entenen com un tot que es va assimilant i ampliant 

al llarg de tot el Nivell Intermedi. 

 

5.8.1. Temporització dels continguts del nivell Intermedi 1 

 

La distribució temporal dels continguts es realitzarà seguint les unitats del llibre de text 

Linie 1 B1. Deutsch in Alltag und Beruf. Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM. Ed. 

Klett. (ISBN 978-3-12-607094-2): 

 

 UNITATS 

1a avaluació: fins 11 de desembre de 2018 1 – 3 

2a avaluació: fins 26 de febrer de 2019 4 – 7/8 

3a avaluació: fins 23 de maig de 2019 8/9 - 12 

 

 

Els continguts nocionales, socioculturals, lèxic-semàntics, gramaticals, fonètics, 

ortogràfics, funcionals i discursius que figuren en aquesta programació es reparteixen 

al llarg de les dotze unitats que consta el llibre de text i es reforçaran i ampliaran amb 

altres materials addicionals. 

 

5.8.2. Temporització dels continguts del nivell Intermedi 2 

 

La distribució temporal dels continguts es realitzarà seguint les unitats del llibre de text 

Menschen B1.2. Kursbuch, Ed. Hueber (ISBN 978-3-19-501903-3) i el llibre  

Menschen B1. 2. Arbeitsbuch. Ed. Hueber (ISBN 978-3-19-511903-0): 

 

 UNITATS 

1a avaluació: fins 11 de desembre de 2018 13 - 16 

2a avaluació: fins 26 de febrer de 2019 18 - 20 

3a avaluació: fins 23 de maig de 2019 21 - 24 
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Els continguts nocionales, socioculturals, lèxic-semàntics, gramaticals, fonètics, 

ortogràfics, funcionals i discursius que figuren en aquesta programació es reparteixen 

al llarg de les dotze unitats que consta el llibre de text i es reforçaran i ampliaran amb 

un ampli ventall de materials addicionals. 

 

6. Llibres de consulta i de lectura: nivell Intermedi 

 

6.1. Material de consulta recomanat 

Diccionaris: 

 PONS Kompaktwörterbuch. Deutsch-Spanisch / Spanisch-Deutsch. Ed. Klett 

 Handwörterbuch Spanisch. Ed. Langenscheidt 

 Handwörterbuch Katalanisch-Deutsch. Ed. Langenscheidt 

 Diccionaris de l’Enciclopèdia Catalana. Català-alemany/Deutsch-Katalanisch 2 

vols. 

 

 

3.9.2. Gramàtiques i llibres d‘exercicis 

 Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache + Schlüsselheft, de 

Monika Reimann. Ed. Hueber. 

 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (Die neue Gelbe). Ed. 

Hueber. 

 Gramática de la lengua alemana, de Andreu Castell. Ed. Idiomas, 1977. 

 Grammatiktraining Grundstufe, Werner Heidemann. Verlag für Deutsch. 

 

3.9.3. Lectures 

Es tractarà de fomentar el plaer de la lectura i s’introduirà a l’alumne/a 

progressivament en la lectura d’obres literàries adaptades de fàcil comprensió. 

L’alumne d’Intermedi 1 haurà de llegir obligatòriament un llibre que en part es llegirà a 

classe. 

Les propostes que es faran enguany són: 

Intermedi 1 

     Das Idealpaar, Autor: Leonhard Thoma, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-001723-2 

 

Intermedi 2 

        encara pendent 
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C. Nivell AVANÇAT 

1. Definició del nivell Avançat 

El nivell Avançat presentarà les característiques del nivell de competència B2, com es 

defineix en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Aquest nivell 

suposa utilitzar l’ idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i d’altres 

més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits 

conceptualment i lingüísticament complexos que versin sobre temes generals, actuals, 

o propis del camp d’especialització del parlant, en una varietat de llengua estàndard 

(formal i informal) i amb un repertori lèxic ampli que encara no ha de ser 

excessivament idiomàtic. 

A l’acabament d’aquesta etapa, la capacitat discursiva dels aprenents ha 

d’experimentar un notable augment. S’espera un discurs de cada vegada més 

cohesionat i precís tant oral com escrit en el que l’alumnat haurà de mostrar una 

capacitat cada vegada més àmplia de negociació per a reaccionar i reconduir el 

discurs. 

 

2. Objectius generals del nivell Avançat 

En el Nivell Avançat es troben íntimament lligades les capacitats que inclouen totes les 

destreses, tant oral com escrites i sembla convenient presentar els descriptors 

d’aquestes destreses de forma unitària: 

2.1. Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora i expressió escrita 

Comprendre textos escrits de caràcter general o específic, encara que el domini del 

vocabulari no sigui absolut, utilitzant fonts de referència i manifestant aquesta 

comprensió mitjançant la producció de tasques específiques. 

 Llegir de forma expressiva adaptant l’estil de lectura a la naturalesa del text i 

posant especial atenció a la pronunciació i l’entonació. 

 Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes que 

poden referir-se als camps d’especialització dels aprenents; manejar informació 

i arguments procedents de diverses fonts i utilitzar diversitat d’estils i 

intencionalitats comunicatives. 

 Utilitzar la lectura i altres recursos didàctics (diccionaris, llibres, materials 

multimèdia, Internet, etc.) per buscar informació, per gaudir dels moments d’oci 

o com una forma d’enriquiment personal. 

2.1.1. Comprensió lectora 

 Llegir de forma comprensiva textos extensos i complexos (correspondència, 

premsa contemporània, articles i informes professionals, literatura, instruccions, 

etc.) sobre una àmplia varietat de temes. L’alumne haurà de ser capaç 

d’identificar-ne les idees més rellevants i anar adquirint una comprensió més 

profunda de la cohesió lèxica i gramatical per entendre l’estructura del text. 
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 Comprendre textos o informes especialitzats, encara que no pertanyin al camp 

d’interès de l’alumnat. Per assolir aquest objectiu freqüentment s’hauran de 

consultar fonts com ara el diccionari o els mitjans tecnològics. 

 

 Identificar diferents opinions i punts de vista procedents de textos escrits que 

presenten un cert nivell de complexitat lingüística. 

 

 Comprendre instruccions que incloguin detalls i condicions específiques, 

rellegint el text si és necessari. 

 

 Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir 

del context lingüístic o extralingüístic utilitzant, quan calgui, el diccionari com a 

eina d’aprenentatge. 

 

 Desenvolupar l’ interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua 

objecte d’estudi. 

 

2.1.2. Expressió escrita 

 

 Descriure fets i experiències, reals o imaginades, expressant clarament la 

relació entre les idees exposades i adaptant el discurs al gènere literari escollit. 

 

 Escriure ressenyes en les quals s’expressi clarament i detallada l’opinió 

personal sobre un llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, etc. 

 

 Saber utilitzar les diferents tipologies textuals per escriure cartes personals i 

formals, notes, enquestes, informes entre d’altres, sobre temes variats incloent 

la descripció de fets i experiències, la diversitat d’opinions i els arguments a 

favor i en contra sobre diversos temes, utilitzant un lèxic ric i variat i una àmplia 

diversitat d’estructures. i formats textuals. 

 

 Elaborar diversos textos i resums integrant la informació i els arguments 

obtinguts de diverses fonts. 

 

 Escriure textos amb finalitat creativa. 

 

 Intercanviar informació, opinió, punts de vista i sentiments sobre fets i 

experiències en un context informal mitjançant cartes o correu electrònic, 

utilitzant la llengua amb eficàcia. 

 

 Mostrar interès per presentar els escrits de forma cuidada, respectant les 

normes ortogràfiques. 
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2.2. Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva, expressió  

oral i  interacció 

 

 Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs retransmès que tracta temes 

de la vida personal, acadèmica, social o professional, sempre que estigui ben 

estructurat, no hi hagi excessiu soroll de fons i el nivell de llengua no sigui 

excessivament idiomàtic. 

 

 Comprendre discursos complexos i extensos des del punt de vista lingüístic i 

argumental, si el tema és familiar, detectant no només les idees principals sinó 

també la majoria de les complementàries. 

 Produir textos amb un bon control gramatical, fluïdesa, precisió i bona 

pronunciació sobre diferents temes i amb un nivell de formalitat adequat a les 

circumstàncies. 

 Comunicar-se espontàniament i amb bon control gramatical, fluïdesa, precisió i 

eficàcia, sobre una àmplia varietat de temes, exposant clarament les idees i 

adaptant el discurs a la formalitat del context comunicatiu. S’espera un alt grau 

de capacitat de negociació i suport al discurs. 

 Interactuar amb parlants nadius de manera espontània i dinàmica defensant 

punts de vista, exposant argumentacions i relatant fets i experiències. 

L’interlocutor no ha d’experimentar tensió o dificultat produïda per la falta de 

fluïdesa. 

 Mostrar una actitud de respecte i cooperació pel que fa a les exposicions orals 

dels companys, superant problemes de desconfiança en les pròpies capacitats 

i guanyant en confiança i seguretat, acceptant l’error com instrument 

d’aprenentatge. 

 Comprendre les varietats dialectals més significatives i comprendre i utilitzar un 

repertori d’expressions idiomàtiques. 

 Identificar i interioritzar la funció comunicativa de la llengua i els seus elements 

lingüístics, i seguir aplicant a la nova llengua l’aprenentatge de les estratègies 

de comunicació adquirides durant l’aprenentatge d’altres llengües conegudes. 

 

2.2.1. Comprensió auditiva 

 

 Comprendre converses formals i informals entre parlants nadius, encara que la 

participació costi algun esforç i impliqui l’adaptació del discurs. 

 Comprendre les idees principals i els detalls rellevants de conferències, 

xerrades i altres formes de presentació acadèmica i professional d’una certa 

complexitat lingüística. 
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 Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació que 

tractin temes familiars o del camp d’especialització de l’alumne, identificant el 

contingut, els punts de vista i opinions implícites, l’estat d’ànim i la intenció 

comunicativa del parlant. 

 Reconèixer els elements fonològics i fonètics, com els sistemes vocàlics i 

consonàntics, els patrons de ritme, accentuació i entonació de paraules 

aïllades, frases i textos amb l’objectiu de millorar la producció pròpia. 

 

2.2.2. Expressió oral i interacció 

 

 Realitzar descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes 

relacionats amb àrees del camp d’especialització de l’aprenent, utilitzant un 

lèxic adient. 

 Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben 

estructurades sobre gran varietat de temes que incloguin dades rellevants, 

argumentacions i exemplificacions per il·lustrar un discurs que pot ser preparat 

o espontani. 

 Realitzar presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de 

temes mostrant capacitat d’alterar el discurs de forma espontània per a 

respondre a les qüestions que plantegi l’audiència. 

 Utilitzar de forma correcta els patrons de ritme, entonació, accentuació i 

pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics i processos derivats 

d’aquests. 

 Participar de forma interactiva en converses en llengua estàndard amb un 

parlant nadiu mostrant seguretat, fluïdesa i confiança sobre temes d’interès 

general com el treball, la família, els amics, les aficions, els temes 

socioculturals, etc., encara que es produeixin situacions externes a l’intercanvi 

que podrien pertorbar el discurs. 

 Participar de activament en converses formals i si es dóna el cas, en reunions 

de treball, entenent amb detall les idees que expressa l'interlocutor i sent capaç 

de presentar i defensar alternatives o propostes, a més de respondre a les 

qüestions que puguin sorgir en aquestes reunions. 

 Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals 

manifestant el punt de vista i responent a les qüestions que es puguin plantejar 

en referència a aquests punts. 

 Mostrar capacitat lingüística per resoldre conflictes, problemes, reclamacions, 

etc. en els quals el parlant demani responsabilitats i sigui capaç d’argumentar i 

utilitzar un llenguatge persuasiu per assolir el seu objectiu, establint les 

concessions que consideri oportunes. 
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 Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l'interlocutor i poder 

ajustar el discurs a aquests aspectes per tal de respectar les convencions 

socials. Fer servir les normes de cortesia, respecte d’opinions i torns de 

paraula. Mostrar de forma evident una actitud oberta i favorable, considerant la 

interacció comunicativa com una font d’enriquiment personal. 

 Respondre a formulació de preguntes sobre diversitat de temes personals, 

socials i professionals de forma adequada als diversos contextos. Aquestes 

entrevistes es poden produir amb major o menor grau d’estructuració i 

planificació. 

 Mostrar capacitat de distanciar-se d’un text preparat per seguir algun punt 

interessant suscitat pels oients. 

 

3. Continguts del nivell Avançat 

Encara que els continguts es presenten organitzats en diferents apartats, per aplicar-

los a l’ensenyament, haurien d'integrar-se en un tot significatiu a partir dels objectius 

específics de cadascuna de les activitats de la llengua, de manera que l’alumnat els 

adquireixi a través de les tasques i activitats que es proposen a l’aula. 

 

3.1. Continguts nocionals 

Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua i s’assumeixen en 

l’ensenyament sense fer-ne esment explícit, ja que són presents en tot procés 

lingüístic, des de l’expressió o la comprensió de la unitat lingüística més breu fins a la 

realització de funcions de la llengua necessàries per portar a terme tasques o 

projectes. 

En el nivell Avançat els següents continguts nocionals coincideixen amb els del nivell 

Intermedi: 

a) Entitat: Expressió de les entitats i referència: identificació personal i dels altres. 

b) Propietats: Existència: presència, absència, disponibilitat, etc. 

Qualitat: condicions i qualitats físiques, valoracions, edat, adequació, 

 correcció, utilitat, capacitat, facilitat, dificultat. 

Quantitat: nombre, grau, quantitat, etc. 

c) Relacions: Espai: ubicació absoluta i relativa en l’espai, distància, moviment, 

 origen dimensió, longitud, temperatura, volum, pressió etc. 

Temps: situació absoluta i relativa en el temps, lloc en el temps, divisió 

 del temps, indicacions de temps, etc. 

Estats, activitats, processos, realitzacions: temps, aspecte, modalitat. 

Participants i les seves relacions. 

Relacions lògiques: conjunció, disjunció, oposició, comparança, 
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condició, causa, finalitat, resultat, relacions temporals (anterioritat, 

posterioritat, simultaneïtat). 

Relacions de modo, lloc, instrument, correspondència, possessió,  

lògica, etc. 

d) Nocions cognitives:  

 Reflexió: creure, esperar, saber, recordar, etc. 

Expressió: formes de contestar, demanar perdó, sol·licitar, etc. 

e) Deixis:  Pronoms, nocions anafòriques i catafòriques, nocions de definició i 

indefinició, etc. 

 

3.2. Continguts funcionals 

 

Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del 

coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura per tal d’afirmar, anunciar, acusar, 

admetre, postil·lar, atribuir, confirmar la veracitat d’un fet, corroborar, desmentir, predir, 

assentir i classificar; fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i 

experiències; realitzar accions i projectes referits al moment present, al passat i al 

futur; expressar acord i desacord; expressar desconeixement; expressar opinions; 

expressar certesa; identificar-se; informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i 

decisions; presentar i presentar-se; recordar a algú; rectificar i corregir informació, 

presentar-se; rectificar i corregir informació. 

Actes compromissoris: realitzacions de funcions o actes de parla relacionats amb 

l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió com ara expressar la intenció, la 

decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o 

ajuda, oferir-se a fer alguna cosa. 

Actes directius: realitzacions de funcions o actes de parla que tenen com a finalitat 

que el destinatari faci o no alguna cosa, tant si això és un acte verbal com una acció 

d’altra índole com ara aconsellar, alertar, donar instruccions o permís; demanar alguna 

cosa, demanar ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió i permís; prohibir o 

denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar; dissuadir, insistir, 

prevenir, reclamar, suggerir, etc. 

Actes fàctics i solidaris: realitzacions de funcions o actes de parla que es realitzen 

per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds cap els altres, com 

acceptar o declinar una invitació, ajuda o oferiment; agrair, atreure l’atenció, donar la 

benvinguda, acomiadar-se i expressar aprovació; felicitar, interessar-se per algú o 

alguna cosa; lamentar, demanar i acceptar disculpes; refusar, saludar i respondre a 

salutacions; compadir-se, defensar-se, etc. 

Actes expressius: realitzacions de funcions o actes de parla que expressen actituds i 

sentiments davant determinades situacions com ara expressar alegria, felicitat, estima, 
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simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció, tristesa, 

molèstia, estima, confiança, antipatia, admiració, etc. 

En el nivell Avançat es repeteixen molts dels continguts funcionals consignats en el 

nivell Intermedi. Això no obstant, el desenvolupament d’aquestes funcions s’ha de 

manifestar, per part de l’aprenent, en un increment de l’habilitat d’expressar-les de la 

següent manera: 

 Una subcategorització de les funcions que suposen una reacció personal, 

intel·lectual o emocional. Així una funció com ara "demanar informació", 

s’amplia en el nivell Avançat i es fa distinció entre preguntes "neutres" i 

preguntes a les quals s’espera o demana confirmació o es plantegen dubtes 

sobre el que s’ha dit. 

 Una major varietat d’exponents. L’aprenent haurà de distingir entre respostes 

més o menys formals i expressar matisos de significat i sentiments en oposició 

a les expressions "neutres" que s’esperen del nivell Intermedi. La riquesa de 

recursos afectius i d’expressió inclou un nombre significatiu d’expressions 

idiomàtiques o frases fetes. 

 L’aprenent d’aquest nivell ha de tenir també més flexibilitat i control per manejar 

les seves relacions personals en una àmplia gamma de situacions. Per 

exemple, quan es rebutja una invitació es pot fer de forma decidida o feble; 

aquest últim matís podria provocar una nova invitació. 

 Una realització més desenvolupada de les variables estructurals. En el nivell 

Avançat els aprenents hauran d’utilitzar els medis lingüístics a la seva 

disposició i podran organitzar-los amb major facilitat. 

 

 

3.3. Continguts socioculturals 

 

L’alumnat haurà de ser progressivament conscient dels signes de diferenciació 

cultural, mostrar tolerància i estar preparat per utilitzar les estratègies necessàries per 

establir una base apropiada per a la comunicació. 

Pel que fa a la competència sociocultural del nivell Avançat, s’espera que sigui 

possible un contacte més freqüent i fluid amb els parlants nadius de llengua alemanya 

i que estiguin preparats per enfrontar les diferències socioculturals que seran els 

resultat d’aquests contactes. Es requerirà familiaritat amb la cultura de la llengua que 

s’aprèn. S’haurà d’assumir el fet que els valors, actituds, creences i convencions 

socials seran diferents a altres cultures i els aprenents hauran de recórrer a la seva 

capacitat de tolerància i a les estratègies necessàries per tal de crear les bases 

necessàries per a establir la comunicació. Els aprenents també hauran de saber 

expressar i donar a conèixer els trets culturals propis. A més, cal tenir en compte que 

no existeix un únic espai sociocultural dins la llengua alemanya i que hi han varis 

contextos diferenciats. 

Es tindran en compte les àrees següents de la cultura i societat de la llengua 

alemanya: 
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Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars. Horaris i costums relacionats amb el 

treball. Activitats d’oci. Festivitats més rellevants. Patrons de la rutina domèstica. 

Relacions interpersonals: L’estructura social. Relacions familiars, generacionals i 

professionals. Relacions amb diferents grups socials, entre si mateixos i entre els dos 

sexes. Relacions inter-generacionals. Graus de formalitat en relació al món laboral a i 

amb els representants de l’autoritat. Relacions interracials. Política i grups polítics més 

representatius. 

Condicions de vida: característiques específiques del món familiar i laboral. El món 

laboral. Drets bàsics de la població. Salaris, estat del benestar, diferències de classes 

socials, composició ètnica d’una població, etc. 

Valors, creences i actituds (enfocament general): Tradicions importants. Les 

religions. Assumptes socials i polítics. Benestar. Seguretat. Identitat nacional i 

estrangera. Estereotips. 

Característiques del sentit de l'humor: Referents culturals i artístics d’ampli 

espectre. 

Convencions socials rituals i normes de cortesia: 

no-lingüístiques: les convencions del llenguatge corporal, els rituals de les visites (la 

puntualitat, la roba a utilitzar en les diferents ocasions, els tipus de menjar que 

s’ofereixen a les diverses reunions socials, els comentaris que es poden o no es deuen 

fer, etc.). 

lingüístiques: els recursos incrementats sobre els aspectes convencionals d’educació 

social que permetran la utilització d’un llenguatge menys directe i més complex. La 

llengua s’utilitzarà en dependència directa de cada situació i les relacions entre els 

parlants s’adaptaran als diferents graus de formalitat per tal de poder actuar de forma 

coherent. Els aprenents s’allunyaran del llenguatge exclusivament directe i faran servir 

l’ús idiomàtic, la ironia, l’ús lúdic de la llengua o les connotacions, emperò amb una 

certa precaució per transgredir les normes de cortesia per falta de coneixement 

suficient. 

Geografia bàsica: països més importants en els quals es parla l’alemany i informació 

sobre les ciutats més significatives. Incidències geogràfiques que afecten la llengua 

objecte d’estudi (introducció a les varietats de llengua). 

 

3.4. Continguts temàtics 

 

Els temes a tractar poden estar relacionats amb el context situacional (comprar a un 

comerç), així com amb temes d’interacció comunicativa (parlar de l’oferta que existeix 

de tendes i comerços). 

Les àrees temàtiques, o nocions específiques, són generalment coincidents amb les 

proposades per als nivells anteriors . Això no obstant, s’espera que els aprenents del 

Nivell Avançat siguin capaços de: 

 Expressar i justificar els seus punts de vista i les seves opinions i sentiments. 
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 Participar en conversacions que girin al voltant d’ells mateixos i de la seva vida. 

 Descriure o narrar de forma complexa esdeveniments i experiències pròpies. 

 Saber utilitzar els serveis públics i solucionar problemes que sorgeixen en la 

utilització d’aquests serveis. 

L’aplicació dels esmentats criteris es manifesta en les formes de comportament que 

els aprenents del nivell Avançat aplicaran a cadascun dels temes: 

 Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en 

els àmbits personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, 

lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, 

idioma, procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter, religió, 

gustos i preferències, aparença física, trets més característics de la personalitat, estat 

d’ànim, experiències personals). 

 Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de 

casa instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es 

viu (el barri, la ciutat, el camp), regió i país. En aquest nivell es poden incloure temes 

sobre la flora i fauna de l’entorn de l’aprenent. 

 Activitats de la vida diària: a la casa i a la feina, la rutina diària, professions, 

treball (característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i 

condicions de treball, projectes, obligacions familiars i laborals). 

 Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, 

activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el 

teatre, els instruments musicals. En aquest nivell es poden tractar temes sobre de la 

premsa, les revistes, el periodisme, etc. 

 Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. 

Bitllets, preus i horaris. El trànsit, senyals de trànsit. Turisme: camp, platja, muntanya. 

Vacances: tipus d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, 

problemes més comuns, entrada i sortida d’un país, direccions, etc. 

 Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, 

invitacions, contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o societats. Es 

poden incloure de forma general temes sobre criminalitat i justícia. 

 Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences 

més comunes i freqüents, consultes i serveis mèdics. En aquest nivell es poden 

incloure temes sobre benestar personal, accidents i assegurances. 

 Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), 

normes i tasques. En aquest nivell es poden tractar temes relacionats amb les 

qualificacions i certificacions vocacionals i acadèmiques. 

 Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba 

(talles, colors), articles domèstics, estris bàsics del col·legi o del treball, preus, 

moneda, bancs, restaurants, bars, formes de pagament i reclamacions, requisits per 

als fumadors i no fumadors, etc. 
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 Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits 

dietètics, receptes, menús, restaurants. 

 Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, 

estacions de servei, la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística. 

 Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els 

idiomes, les tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio. En aquest 

nivell es poden incloure temes sobre les habilitats per expressar-se i per establir 

comunicació. 

  Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient.  

 Ciència i    tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics. 

 

3.5. Continguts lèxico-semàntics 

 

Els continguts lèxics estan directament lligats amb els continguts temàtics que s’han 

de tractar en aquest nivell, es a dir els que es refereixen a camps semàntics habituals, 

o específics, com ara els relacionats amb els interessos de l’alumnat. A més, es poden 

tenir en compte els següents elements lèxics. 

 Antònims, sinònims i mots polisèmics elementals. 

 Mots transparents, calcs i “falsos amics”. 

 Paraules compostes i paraules derivades del lèxic bàsic. 

 Prefixos i sufixos bàsics en la formació de paraules de caràcter lèxic 

 Abreviacions: sigles, acrònims, símbols i abreviatures més importants o freqüents. 

 Algunes onomatopeies bàsiques. 

 Préstecs, i mots forans. 

 Anglicismes. 

 Frases fetes. Es poden incloure alguns proverbis molt comuns. 

 Expressions comparatives d’ús comú. 

 Combinacions lèxiques bàsiques de la vida quotidiana. 

 Neologismes, substantius que corresponen a marques registrades o a noms  

  propis. 

 

3.6. Competència discursiva. Gramàtica textual 

La competència discursiva es refereix al coneixement i ús dels mecanismes de 

cohesió i organització d’un text o discurs, tant parlat com escrit. 

 

 

3.6.1. Textos i àmbits 

La unitat que es pren com a eix de la descripció de les llengües és el text, que és la 

forma comunicativa lingüística mínima. 
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Encara que a l’anàlisi teòric el text pot discriminar-se en unitats tan petites com el 

fonema o el signe escrit, un enfocament comunicatiu de l'idioma requereix treballar 

amb el text de forma real en la qual aquestes i altres unitats menors es relacionen i, 

finalment, assoleixen sentit i propòsit. 

Tipus de textos 

Textos orals i escrits amb suports diversificats, 
generats en diferents situacions comunicatives i amb 
diferents paràmetres contextuals (canal, àmbit d’ús, 
relació entre els interlocutors i funció del text). Es 
preveu que els textos per aquest nivell siguin dels 
següents tipus: 

 Descripció 

 Diàleg o conversació 

 Narrativa 

 Predicció 

 Argumentació 

 Instrucció 

 

Àmbits  

Àmbit personal 
 

Textos orals interaccionals 
i/o adreçats a una 
audiència: 

Converses de caràcter col·loquial amb amics, familiars o 
companys (cara a cara) 
Missatges per contestador telefònic i per mòbil 
Salutacions 
Orientació en ciutats o altres llocs 
Narracions i descripcions d’esdeveniments, activitats o hàbits 
Ordres i instruccions: receptes de cuina, instruccions d’ús 
d’un aparell, etc. 

Textos escrits: Notes, cartes i postals 
Fitxes personals 
Agenda personal 
Llistes de la compra 
Lletres de cançons 
Biografies i autobiografies 
Targetes d’invitació, dedicatòries, felicitacions d’aniversari, 
etc. 
Missatges de correu electrònic, de mòbil i de xat 
Ordres i instruccions 
Narracions d’experiències personals, d’hàbits, de llocs i 
d’activitats 
Descripcions d’animals, persones, llocs i sentiments 

Àmbit públic 
 

Textos orals 
interaccionals: 

Converses formals en organismes oficials i altres llocs 
públics (al banc, a la consulta d’un metge, a un restaurant) 
Enquestes 
Dramatitzacions 
Concursos (quizzes) 
Queixes i reclamacions 

Textos orals adreçats a 
una audiència: 

Avisos i anuncis emesos per altaveu en un lloc públic 
(aeroport, estació de tren, etc.) 
Avisos i anuncis emesos pels mitjans de comunicació, com 
ara textos publicitaris emesos per ràdio i televisió 
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Notícies de televisió i ràdio 
Informació meteorològica 
Pel·lícules o extractes de pel·lícules 
Serials televisius 
Contes i narracions 
Cançons 

Textos escrits: Premsa escrita 
Formularis d’organismes oficials i altres institucions 
públiques 
Acudits, qüestionaris i enquestes 
Horaris, cartells, guies turístiques i d’oci 
Informació meteorològica 
Fullets d’informació general o específica (d’una institució 
pública, d’instruccions generals, d’un museu, d’una 
biblioteca, d’informació mèdica) 
Menús i receptes 
Bitllets i entrades a esdeveniments culturals i d’esplai 
Cartelleres d’espectacles 
Programacions de ràdio i televisió 
Horòscops 
Còmics i històries amb dibuixos 
Anuncis breus del diari 
Publicitat a les revistes, als diaris i a internet 
Plànols de ciutats 
Etiquetes de productes 
Llistes de compra 
Directoris de grans magatzems 
Pàgines web d’interès personal 

Àmbit acadèmic 
 

Textos orals 
interaccionals: 

Converses a classe entre alumnes i professors 
Observacions sobre el procés d’avaluació. 

Textos orals adreçats al 
públic: 

Exposició breu d’un fet d’interès personal 
Discursos, presentacions o conferències sobre temes no 
especialitzats 
Explicacions a classe 

Textos escrits: Llibres de text 
Qüestionaris, enquestes i reflexions sobre l’aprenentatge, 
l’aprenentatge autònom i temes culturals, entre d’altres 
Exàmens, impresos relacionats amb l’àmbit acadèmic 
Apunts de classe 
Fitxes personals de vocabulari, gramàtica, etc. 
Diccionaris, gramàtiques i llibres de consulta 
Entrades d’enciclopèdies 
El Portfoli europeu 

Àmbit professional 
 

Textos orals 
interaccionals: 

Entrevistes de feina 
Converses senzilles de tipus formal 
Converses telefòniques senzilles 

Textos orals adreçats a 
una audiència: 

Explicacions i instruccions senzilles a la feina. 

Textos escrits: Anuncis breus de feina 
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Descripcions de les activitats professionals 
Impresos relacionats amb el món laboral 
Cartes formals, currículum, cartes de presentació 
Comunicacions internes (circulars, correu electrònic, 
recordatoris) 
Informes senzills 

 
 

3.6.2. La gramàtica del text 

 

El text sempre s’ha de considerar com una unitat que va des del sintagma a l’oració, 

de l’oració al paràgraf, del paràgraf al text en conjunt. En aquest apartat es registren 

les dues propietats fonamentals del text, és a dir, la seva coherència amb l’entorn 

comunicatiu i la seva cohesió interna. Tot contingut lingüístic posterior s’inclou en 

aquest esquema, ja que els textos estan conformats per oracions, aquestes per 

sintagmes (nominal, verbal, etc.) i així successivament, si bé el resultat no és en 

absolut producte d’una mera agregació. 

 

Adequació del text 

 Tipus de textos segons la intenció: informatius, explicatius, persuasius,  

prescriptius, conatius (conversacionals). 

 Varietats funcionals o registres. 

 Registre neutre, formal o informal. 

 Tipus i format de textos. 

 Rellevància del contingut per assolir la tasca (funcional i sociocultural). 

 

Coherència textual 

 El text com a unitat global del contingut: 

 Tema: unitat temàtica. 

 Estructuració del contingut. 

 Selecció lèxica. 

 Selecció del contingut rellevant per tal que el text tingui significat. 

 Esquemes d’interacció i transacció del llenguatge oral (torns de paraula,  

    esquemes en situacions convencionals, etc.). 

 
 La referència lingüística al context extralingüístic: 

 Referència espacial: ús d’adverbis de lloc, demostratius i expressions espacials. 
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 Referència temporal: ús dels temps verbals, demostratius, adverbis de temps i 
expressions temporals. 

 El receptor i la seva interpretació del missatge: coneixement de a qui va adreçat 
el missatge. 

 

Cohesió textual 

 Elements prosòdics: entonació, pauses, elements paralingüístics. 

 Elements ortogràfics: la puntuació com a recurs de cohesió. 

 Marcadors de la estructura del discurs: 

Inici del discurs: Introducció del tema. 

  Ordre de les paraules. 

Desenvolupament del discurs: 

  Manteniment del tema, co-referència: 

   Recursos anafòrics: pronoms personals, 

   demostratius, possessius. 

   Recursos de recurrència: pronoms; elements lèxics. 

  Expansió temàtica i canvi temàtic: 

   Marcadors i connectors per: Introduir una explicació o 

   un nou element, mostrar acord i desacord, 

   expressar causa o conseqüència, expressar condició, 

   expressar finalitat. 

  Conclusió del discurs: 

   Procediments de tancament textual i/o recapitulació 

   final. 

Manteniment i seguiment del discurs oral: 

  Prendre, mantenir i cedir el torn de paraula. 

  Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment. 

  Mots crossa o mots comodí per tal d’omplir els silencis que es 

  produeixen en la producció oral (diguem-ne, vull dir, etc.). 

 

3.7. Continguts lingüístics: morfosintàctics, fonètics i fonològics 

 

Tot seguint el model d’aprenentatge del present document l’alumnat i els professors 

haurien de treballar junts en un programa orientat cap a la acció, mitjançant un input 

de materials autèntics que difícilment permetran una selecció prèvia del lèxic i dels 

continguts morfosintàctics. 

La necessitat d’una competència gramatical hauria d’aparèixer amb naturalitat a partir 

dels textos i tasques en qüestió, la qual, juntament amb les altres competències, té 

com finalitat l’ús acurat de la llengua en les diferents situacions. 

La competència gramatical ha d’anar enfocada a millorar la comprensió, expressió i 

interacció orals i escrites i ha d’anar unida a la reflexió sobre el propi procés 
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d’aprenentatge. La superació i acceptació de l’error es considera part d’aquest procés, 

així com la mostra d’interès per introduir millores en el desenvolupament de les pròpies 

capacitats i la pròpia confiança en la utilització dels coneixements lingüístics. 

Per aquestes raons, els continguts morfosintàctics no pretenen constituir un llistat 

exhaustiu d’ítems d’estudi obligatori, sinó una guia de coneixements sobre la 

llengua adaptada a cada nivell. 

Cal recordar al professorat el caràcter cíclic de tots els continguts que s’inclouen en el 

present currículum, i posar esment en que el continguts morfosintàctics també es 

tractin repetidament al llarg dels dos nivells mitjançant diferents tipus de tasques o 

enfocaments. 

3.7.1. Nivell Avançat 1 

 

Els continguts del nivell Avançat inclouen i amplien els del nivell Intermedi. 

CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

1. L’ORACIÓ SIMPLE 

1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició (consolidació i 
  aprofundiment) 
1.1.1. L’oració enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa i dubitativa 
1.1.2. Parèntesi oracional i camps oracionals: 
Elements del camp anterior (Vorfeld) 
Elements del camp interior (Mittelfeld): 
  Elements amb posició fixa 
  El subjecte 
  Els complements acusatiu i datiu 
  Els complements circumstancials 
  Posició de l’element negatiu nicht 
Elements del camp posterior (Nachfeld) 
1.1.3. Modificacions de l’estructura 
Trencament del parèntesi oracional (Satzklammer) normatiu 
Inversió (Umstellung) 
OI en posició inicial amb passiva: Dat (Pl.) + VAux.Sg. + Part. Pas., p.ex. 
  Ihm/Ihnen wurde geholfen 
Aposicions 
El·lipsi 
1.1.4. Fenòmens de concordança 
 
 

2. L’ORACIÓ COMPOSTA 

2.1. Expressió de relacions lògiques (consolidació i aprofundiment) 
2.1.1. Exclusió: entweder ... oder 
2.1.2. Addició: sowohl ... als auch, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch, 
einerseits ... andererseits 
2.1.3. Objecció/Oposició: aber, jedoch, obwohl, obgleich, obschon, trotzdem, zwar ... 
aber, wenn auch, während, dennoch, indessen, anstatt dass, statt+genitiu, statt ... zu + 
infinitiu 
2.1.4. Causa: weil, da, denn, deshalb, deswegen, daher, darum, nämlich, zumal 
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2.1.5. Conseqüència: so ... dass, sodass, also, folglich, infolgedessen, demnach, 
insofern 
2.1.6. Comparació: als, (nicht) so ... wie, während, Irreal: als ob,  als 
2.1.7. Finalitat: um ... zu, damit, zum + infinitiu substantivat 
2.1.8. Condició: wenn, sonst, falls 
2.1.9. Dubte, pregunta: pronoms interrogatius, ob 
2.1.10. Relacions temporals: 
  Simultaneïtat: als, wenn, während, bis,  seit(dem), solange 
  Anterioritat: nachdem, sobald 
  Posterioritat: bevor, ehe 
2.1.11. Modalitat: ohne dass, ohne zu, indem, je … desto/umso 

2.2. Posició dels elements constitutius en l’oració subordinada 

 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 

3.1. Nucli 
3.1.1. Substantiu (consolidació i aprofundiment) 

Gènere: Substantius amb gènere variable (introducció)  
Amb canvi de significat: der/das Band, das/die Steuer, der/das Erbe, etc. 
Sense canvi de significat: der/das Keks, der/das Joghurt, etc. 

Nombre: els cinc tipus de formació del plural 
Substantius sempre en singular: Milch, Obst, Menschheit, Kälte, Euro, etc. 
Substantius que s’utilitzen fonamentalment en plural: Möbel, Zutaten, etc. 
Substantius que s’utilitzen exclusivament en plural 
Casos especials de formació del plural (introducció) 

Formació dels substantius: composició, derivació, afixació, diminutius, 
substantivació d’adjectius, verbs i pronoms 

Declinació: n-Deklination i ús especial de determinats casos, p.ex.: Er blieb 
einen Monat, eines Tages ..., Vergangenes Jahr/ im vergangenen Jahr 

Genitiu amb noms propis: Gudruns Bruder 
Grau 

3.1.2. Pronom (consolidació i aprofundiment) 
Indefinits: beid-, einig-, manch-, mehrer-, wenig-, irgendein-, irgendjemand- ... 
Possessius: el seu ús i la seva substitució mitjançant els demostratius dessen i 

deren 
Demostratius: dies-, jen-, der-/die-/dasjenig-, ein solch- 
Relatius: en genitiu; amb preposició; wo, was, p. ex.: Das ist die Stadt, wo wir 

uns kennen gelernt haben 
Recíprocs: einander, miteinander, aufeinander ... 
Interrogatius: wofür, wozu, worauf ... 
El pronom es. Funcions (Platzhalter, ús catafòric i anafòric) 
Pronominaladverbien: Ich bestehe darauf, dass sie kommt 

3.2. Modificació del nucli mitjançant: 
Els determinants 
Aposició: Er kommt aus Graz, einer schönen Stadt ... 
Explicativa nominal: Ich möchte mit Herrn Meier, dem Direktor der Schule, 

sprechen 
Explicativa adjectival: Der alte Mann, hungrig und erschöpft, fiel zu Boden 
Especificativa: Alexander der Größe 
Sintagma adjectiu 
Sintagma adverbial 
Sintagma verbal 
Sintagma preposicional: Lust auf ..., Angst vor ... 
Oració de relatiu 
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3.3. Posició dels elements del sintagma nominal 

3.4. Fenòmens de concordança 

3.5. Funcions sintàctiques 

 

4. EL SINTAGMA ADJECTIU 

4.1. Nucli: adjectiu (consolidació i aprofundiment) 
4.1.1. Formació dels adjectius: 

Composició (substantiu + adjectiu, adjectiu + adjectiu) 
Prefixació i sufixació (un-, in-, il-, a-; -pflichtig, -bedürftig, -lustig, -lich, -bar, -

treu) 
4.1.2. Declinació: forta, feble i mixta 

Particularitats de la declinació: wie viel-, einig-, irgendwelch-, manch-, mehrer-, 
solch-, viel-/wenig- 

Substantivació de l’adjectiu i la seva declinació: der Bekannte/ein Bekannter, 
alles Gute, nichts Neues, etwas Besonderes ... 

Cas: nominatiu, acusatiu, datiu i genitiu 
4.1.3. Els adjectius numerals ordinals: Papst Pius der Zweite (II.) i fraccionaris: halb, 
eineinhalb, anderthalb 
4.1.4. Adjectius amb preposició fixa: reich/arm an, bereit zu, froh über, stolz auf ... 
4.1.5. Modificació del nucli mitjançant un sintagma (SAdv , SPrep, SAdj, SV, p.ex. 
leicht zu verstehen) o oració 
4.1.6. Posició dels elements del sintagma adjectiu 
4.1.7. Fenòmens de concordància segons els determinants 
4.1.8. Funcions sintàctiques: només atributiu: letzt-, link-, ander- ...; només predicatiu: 
egal, schade ... 
 

5. EL SINTAGMA VERBAL (consolidació i aprofundiment) 

5.1. Nucli: verb 

5.2. Tipus de Verbs: 
Verbs modals 
Verbs reflexius 
Verbs recíprocs 
Verbs amb prefixos separables i inseparables: durch-, über-, unter- ... 
Significat dels prefixos més freqüents: lernen/erlernen, wohnen in/bewohnen ... 
Verbs amb complement preposicional 
Funktionsverbgefüge 

5.3. Temps i aspecte: 
Expressió del passat: Perfekt, Präteritum i Plusquamperfekt, present històric, el 
  perfet dels verbs modals 
El Konjunktiv, formes compostes del Konjunktiv I i II 
Expressió del futur: present de werden + inf. (Futur I) 

5.4. Modalitat: 
Partícules modals 
Significat i ús de la modalitat subjectiva dels verbs modals 
Algunes construccions alternatives als verbs modals 
L’estil indirecte: Indicatiu, Konjunktiv I o II o würde + Infinitiu 

5.5. Les formes infinites del verb: 
Infinitiu 
Participi I i II, les seves funcions 

5.6. Veu: passiva de procés (formes de present, Präteritum i pretèrit perfet ). 
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Passiva impersonal i passiva d’estat 
Passiva amb verbs modals 
Formes concurrents de la passiva: man, adjectius amb els sufixos –lich, -bar, 
  construccions amb lässt sich, construccions amb sein+zu 
+infinitiu 
Ús de la passiva amb funció persuasiva: Jetzt wird aber geschlafen 

5.7. Modificació del nucli 

5.8. Posició dels elements i fenòmens de concordança 

5.9. Funcions sintàctiques 

 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

6.1. Nucli: adverbis i locucions adverbials 

6.2. Classes: 
6.2.1. Modals: irgendwie, wenigstens 
6.2.2. Causals: also, dann, deshalb, deswegen, darum, nämlich, infolgedessen … 
6.2.3.  Locals: d(a)r + preposició (da drin/darin), da + preposició (davor, daneben), 
dort/dorthin, rein, raus, rauf ... 
6.2.4. Temporals: davor, vorher, erst, irgendwann, inzwischen, nachher, tagsüber ... 
6.2.5. Pronominals (preposicionals): dabei, darum, davor, dazu, hiermit ... 
6.2.6. Concessius: trotzdem, dennoch, nichtsdestoweniger ... 
6.2.7. Condicionals: andernfalls, bestenfalls ... 

6.3. Modificació del nucli: mitjançant el sintagma adverbial i d’un sintagma 
  preposicional 

6.4. Posició dels elements del sintagma: SN+N 

6.5. Funcions sintàctiques 

 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL (consolidació i aprofundiment) 

7.1. Nucli: Preposicions i locucions preposicionals 

7.2. Recció de les preposicions 

7.3. Preposicions amb genitiu 

7.4. Combinació de preposicions: von ... ab, bis auf, bis zu, bis über ... 

7.5. Preposicions en forma de grup preposicional: in der Nähe von, im Norden 
von ... 

7.6. Preposicions amb adverbi: ab morgen, von hier ... 

7.7. Modificació del nucli 

7.8. Posició dels elements del sintagma 

7.9. Funcions sintàctiques 

 

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS (consolidació del nivell Intermedi) 

La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació. 
 
1. La nova ortografia 
2. Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntuació: cometes, apòstrof, 

guionet ... 
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3. Convencions de puntuació en textos de caràcter formal (cartes, sol·licituds, etc.) 
4. Ortografia de les abreviatures i sigles: Eu, GmbH ... 
 

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS (consolidació del nivell Intermedi) 

La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons 
d’entonació. 
 
1. Accent, ritme i entonació 
2. Accent fònic dels elements lèxics aïllats (Wortakzent). Accent principal i secundari 
3. Patrons tonals de l’oració (Satzakzent) 
4. Entonació expressiva 
 

3.8. Distribució temporal dels continguts del nivell Avançat 1 

Encara que es pretén fer aquí una distribució temporal dels continguts que es van a 

treballar durant el curs Avançat 1, resulta difícil recollir tots els continguts que 

l'alumne/a va aprenent, doncs aquests es van adquirint de manera cíclica i repetida al 

llarg del curs i s'entenen com un tot que es va assimilant i ampliant al llarg de tot el 

Nivell. 

 

La distribució temporal dels continguts es realitzarà seguint les unitats del llibre de text 

Sicher! B2.1. Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD. Ed Hueber (ISBN: 978-3-19-

501207-2): 

 

 UNITATS 

1a avaluació: fins 11 de desembre de 2018 0, 1, 2 

2a avaluació: fins 26 de febrer de 2019 2/3, 4 

3a avaluació: fins 23 de maig de 2019 5,6 

 

 

Els continguts nocionales, socioculturals, lèxic-semàntics, gramaticals, fonètics, 

ortogràfics, funcionals i discursius que figuren en aquesta programació es reparteixen 

al llarg de les sis unitats que consta el llibre de text i es reforçaran i ampliaran amb un 

ampli ventall de materials addicionals. 

 

3.9. Llibres de consulta i lectura: nivell Avançat 

3.9.1 Material de consulta recomanat 

Diccionaris: 

 Groẞwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Ed. Langenscheidt 

 DUDEN – Deutsches Universalwörterbuch A-Z. Dudenverlag 

 DUDEN – Die deutsche Rechtschreibung, neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage. Dudenverlag, Editorial DUDEN 

 Stilwörterbuch. Editorial DUDEN. 
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 Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache in zwei Bänden. Slaby / 
Grossmann. Band I: Spanisch-Deutsch. Band II: Deutsch-Spanisch. Ed. Herder 

 PONS Kompaktwörterbuch. Deutsch-Spanisch / Spanisch-Deutsch. Ed. Klett 

 Diccionaris de l'Enciclopèdia Catalana. Català-alemany/Deutsch-Katalanisch 2 
vols. 

 Wahrig Elementarwörterbuch der deutschen Sprache. Bertelsmann Lexikon 
Verlag. 

 
 
 
3.9.2. Gramàtiques i llibres d‘exercicis 

 Grammatik mit Sinn und Verstand. Wolfgang Rug und Andreas Tomaszewski. Ed. 
Klett 

 Grammatik aktiv: B2/C1 – Üben, Hören, Sprechen. Übungsgrammatik mit 
Audios online. Cornelsen Verlag. 

 DUDEN Band 4: Deutsche Grammatik. Dudenverlag 

 Deutsche Grammatik. G. Helbig und J. Buscha. Ed. Langenscheidt 

 Übungsgrammatik Deutsche. G. Helbig und J. Buscha. Ed. Langenscheidt 

 Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Karin Hall und Barbara Scheiner. Ed 
Hueber 

 Sag' s besser! Teil 1. Deutsch üben 5. Hans Földeak. Ed Hueber 

 Sag' s besser! Teil 2. Deutsch üben 6. Hans Földeak. Ed Hueber 

 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe. Ed. Hueber. 

 Phonetik aktuell. Ed. Hueber. 

 
3.9.3. Lectures 

S’intentarà fomentar el plaer de la lectura i es facilitarà l’accés de l’alumne a la 
literatura en la llengua estrangera, com a transmissora de la cultura i del llenguatge 
literari de l’àmbit lingüístic de l’alemany.  Les propostes que es faran enguany són: 

Avançat 1 

1. TSCHIK, Autor: Wolfgang Herrndord, Spaß am Lesen Verlag, 

 ISBN 978-3-944668-03-1 

2. Encara pendent                        
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Capítol III: AVALUACIÓ 

1. Principis generals 

El fet d’incloure l’avaluació dins la programació suposa el reconeixement de la 

importància de disposar de mecanismes i procediments que permetin una valoració 

ajustada als plantejaments i activitats planificades amb anterioritat. 

L’avaluació consisteix en la recollida sistemàtica de dades que permet prendre 

decisions referents als aspectes que es sotmeten a mesurament. Perquè aquestes 

decisions siguin correctes, les dades o informació en les quals es basen han de ser de 

qualitat, fiables i rellevants. 

La informació que proporciona l’avaluació ha de ser útil 

 

a l’alumne/a, per tal que aprengui a analitzar i a reflexionar sobre el seu procés 

d’aprenentatge, 

 

al/a la professor/a, per tal que investigui i millori la seva tasca docent, no només la 

programació i l’actuació docent dins l’aula, sinó també el procés d’aprenentatge de 

l’alumne/a. 

El concepte d’avaluació és per tant un concepte dinàmic amb possibilitats d’ésser 

modificat i que permet reconduir, enriquir i completar el desenvolupament de qualsevol 

procés d’aprenentatge. 

2. Sistema i tipus d’avaluació 

En termes generals s’ha de seguir el marc que s’estableix al punt 6.1. de les 

Instruccions d’Organització i Funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes per al 

curs 2018-2019, el qual indica: 

 

"L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat oficial presencial ha de ser contínua, 

sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada, per tal de valorar el progrés de 

l'alumnat i contrastar els objectius establerts i els resultats obtinguts. Segons 

s’estableix a l’article 11.4 del capítol II de l’Ordre de 8 de gener de 2008, els 

departaments i els professors han d’informar l’alumnat sobre els objectius i continguts 

(generals i específics) a assolir a final de curs i els criteris i els mitjans que s’han 

d’utilitzar per a l’avaluació i per a la qualificació. A més, al llarg del curs l’alumnat ha de 

ser informat del seu progrés i de les qualificacions en cadascuna de les destreses. A 

tal efecte cada grup d’alumnes ha de ser objecte de: 

Una sessió d’avaluació inicial, o de diagnòstic, de caràcter informatiu, que permeti 

determinar el nivell inicial de l’alumne/a i que servirà de base per planificar tot el 

posterior procés d’ensenyament-aprenentatge i valorar si s’han de modificar o no els 

objectius establerts a la programació. El seu objectiu és conèixer el punt de partida 

dels alumnes, avaluar els seus coneixements previs. 
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Tres sessions d’avaluació ordinàries, al primer, segon i tercer trimestre respectivament 

que determinaran el progrés de l’alumne/a en el seu aprenentatge. La tercera 

avaluació pot coincidir amb l’avaluació final. 

Una sessió d’avaluació final ordinària el mes de juny, per a la promoció o certificació 

corresponent. 

Una sessió d’avaluació final extraordinària el mes de setembre.” 

Conseqüentment, abans del dia 23 d'octubre es durà a terme una avaluació inicial a 

tots els cursos, que consistirà en dues proves per avaluar les dues destreses que el 

professor consideri més convenients. Els resultats d'aquestes proves, que tendran un 

valor exclusivament informatiu, es lliuraran als alumnes i al cap de departament abans 

del dia 26 d'octubre. 

Per altra banda, tal com estableix el punt 7.2. de les Instruccions abans nomenades i 

la resolució dictada pel Director General de Planificació i Centres amb data d’20 de 

setembre de 2018, l’alumnat oficial dels cursos de final de cicle (Bàsic A2, Intermedi 2, 

Avançat 2, C1 i C2), així com l’alumnat lliure hauran de superar un examen de 

certificació per tal d’obtenir la certificació de nivell corresponent.  

 

Aquest examen (Zertifikatsprüfung) consistirà en diferents proves unificades i 

homologades per la Conselleria d’Educació i Cultura. La convocatòria ordinària serà el 

mes de maig/juny i la extraordinària al mes de setembre. 

 

Els alumnes oficials de Bàsic A1, Intermedi 1 i Avançat 1 podran superar el curs per 

avaluació contínua. En el cas de no aprovar per avaluació contínua, l’alumne/a podrà 

presentar-se a les proves globals de recuperació (proves finals) de juny i setembre. 

2.1. L’avaluació als cursos 1: Bàsic A1, Intermedi 1 i Avançat 1 

Els alumnes presencials dels cursos 1 podran superar el curs per avaluació contínua, 

sempre que hagin assistit de manera regular a classe (70% mínim) i participat en les 

diferents tasques que el/la professor/a hagi establert al llarg del curs per a valorar la 

progressió de l’alumne/a en l’aprenentatge de la llengua.  

Tot i que l’alumnat no arribi a aquest mínim d’assistència, té dret a presentar-se a totes 

les proves, però els resultats no es tindran en compte i haurà de fer els exàmens finals 

de maig-juny o setembre. 

Per tal d’obtenir la nota de cada destresa a finals de la 1a, 2a i 3a avaluació, es 

realitzaran proves objectives escrites i orals que s’anunciaran amb la deguda 

antelació.  

Amb aquestes proves s'avaluaran quatre destreses (comprensió lectora, comprensió 

auditiva, expressió escrita i expressió oral) a Bàsic A1, i cinc destreses (comprensió 

lectora, comprensió auditiva, expressió escrita, l’ús de la llengua i expressió oral) a la 

resta dels cursos. Si l’alumnat no es presenta a alguna prova obtindrà la qualificació 
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NP (no presentat), que equivaldrà a zero a efectes del càlcul de la nota final de la 

destresa.   

Per obtenir una qualificació positiva (un 5 / aprovat), l'alumne/a ha de superar el 60 % 

dels continguts de cada prova. 

Aquestes proves objectives tendran com a referent les pautes i instruccions indicades 

per la comissió d’exàmens per a les proves de certificació. No obstant això, es podran 

modificar per tal d’adequar-les a les característiques de cada curs d’avaluació 

contínua. Al annex 1 figura una descripció del format dels exàmens de certificat que, 

orientativament, serviran com a pauta per al disseny de les proves parcials dels cursos 

1. Hi figuren també els criteris d’avaluació per la expressió escrita i oral. 

El calendari de proves per al curs escolar 2018-2019 és el següent: 

Avaluació de diagnòstic: de l’1 al 23 d’octubre de 2018 

Primera avaluació: fins el 11 de desembre de 2018 

Segona avaluació: fins el 26 de febrer de 2019 

Tercera avaluació: fins el 23 de maig de 2019 

Avaluació final: els mesos de mai i juny, i el mes de setembre de 2019, segons el 

calendari específic que publicarà la Conselleria. 

En acabar el curs, la nota final per a cada destresa es calcularà ponderant les notes 

obtingudes a les proves trimestrals: 

Les notes 1a avaluació compten 2/9 del total. 

Les notes 2ª avaluació compten 3/9 del total. 

Les notes 3ª avaluació compten 4/9 del total. 

 

Pel que fa a l'expressió escrita, la qualificació final s'obtindrà ponderant les notes 

dels exàmens, que a la 2a i a la 3a avaluació constarà al mínim de dues proves 

escrites. 

Per a BÀSIC A1: 

Perquè l’alumnat sigui avaluat positivament haurà de tenir aprovades totes i cada una 

de les destreses amb una nota mínima de 5 (equivalent al 60 % dels punts). La 

qualificació final del curs serà la mitjana de les notes obtingudes a cada prova. 

En cas de no obtenir una valoració positiva per avaluació contínua, l’alumne haurà de 

superar les proves corresponents a les destreses que tengui suspeses als exàmens 
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finals que tendran lloc el maig-juny i el setembre, l’estructura i els criteris d’avaluació 

dels quals seran els mateixos que els descrits anteriorment. 

Si no es superen totes les parts a la primera convocatòria, a la convocatòria de 

setembre només s’han de repetir les parts suspeses. 

Per a INTERMEDI 1 i AVANÇAT 1: 

Perquè l’alumnat sigui avaluat positivament haurà de tenir aprovades totes i cada una 

de les destreses amb una nota mínima de 5 (equivalent al 60 % dels punts). La 

qualificació final del curs serà la mitjana de les notes obtingudes a cada prova. Això no 

obstant, si la puntuació obtinguda en una de les parts de la prova – i només en una – 

no arriba al 60 %, però és igual o superior al 50 %, la puntuació podrà ser compensada 

amb la nota obtinguda en la resta de les destreses, sempre que la qualificació global 

arribi al 60 %. 

En cas de no obtenir una valoració positiva per avaluació contínua, l’alumne haurà de 

superar les proves corresponents a les destreses que tengui suspeses als exàmens 

finals que tendran lloc el maig-juny i el setembre, l’estructura i els criteris d’avaluació 

dels quals seran els mateixos que els descrits anteriorment. 

Si no es superen totes les parts a la primera convocatòria, a la convocatòria de 

setembre només s’han de repetir les parts suspeses. 

Per obtenir una avaluació positiva a la prova final (a maig/juny), l’alumne/a ha de tenir 

aprovades totes i cadascuna de les proves. Malgrat això, si la puntuació obtinguda en 

una de les parts de la prova – i només en una – no arriba al 60 %, però és igual o 

superior al 50 %, la puntuació podrà ser compensada amb la nota obtinguda en la 

resta de les destreses, sempre que la qualificació global arribi al 60 %. 

Per obtenir la qualificació global del curs, s’aplicaran els següents percentatges: 

CURS DESTRESA PERCENTATGE 

Bàsic A1 Comprensió lectora:   25% de la nota global 

Comprensió auditiva:  25% de la nota global 

Expressió escrita:  25% de la nota global 

Expressió oral:  25% de la nota global 

 

Intermedi 1 i Avançat 1 Comprensió lectora:   20% de la nota global 

Comprensió auditiva:  20% de la nota global 

Expressió escrita:  20% de la nota global 

L’ús de la llengua 20% de la nota global 

Expressió oral:  20% de la nota global 

 

La qualificació global s’expressarà qualitativament segons les següents equivalències: 

 

Insuficient Qualificacions inferiors a cinc punts 
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Suficient Qualificacions iguals o superiors a cinc i 

inferiors a sis 

Bé Qualificacions iguals o superiors a sis i 

inferiors a set 

Notable Qualificacions iguals o superiors a set i 

inferiors a nou 

Excel·lent Qualificacions iguals o superiors a nou 

punts 

 

En cap cas l’alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats per 

el professorat. 

També cal tenir en compte que no es permetrà l’ús de diccionari ni de cap aparell 

electrònic a cap de les proves. 

Les proves orals a la avaluació final seran enregistrades per a facilitar la seva posterior 

valoració. En cas que algun/a alumne/a no vulgui donar el seu consentiment, haurà 

d’indicar-ho expressament al/a la professor/a. 

 

2.2. L’avaluació als cursos 2: BÀSIC A2, INTERMEDI 2 

 

Als cursos Bàsic A2 i Intermedi 2 es durà a terme l’avaluació contínua amb el fi d’ 

obtenir informació del progrés adequat de l’alumnat. No obstant això, els/les alumnes 

s’hauran de presentar a l’examen oficial de certificació (Zertifikatsprüfung) al maig o 

juny per superar el curs. 

La Conselleria d’Educació i Cultura nomenarà cada curs escolar una comissió 

d’exàmens entre els professors de les diferents EOI de les Illes Balears. Aquesta 

comissió elaborarà les proves unificades i enviarà a les escoles la versió definitiva i 

completa de les proves, així com els criteris de correcció i avaluació, durada i 

percentatge per cada part de l’examen. 

Les proves unificades per als alumnes oficials i lliures dels cursos Bàsic A2 i Intermedi 

2 es realitzaran en dues convocatòries, una al mes de juny i l’altra al mes de setembre, 

segons el calendari que facilitarà la Conselleria d’Educació per a les proves escrites i 

que aprovarà la CCP de l’EOI de Calvià per a les proves orals i les revisions. 

Les dates de les proves de certificació es publiquen al març. L’EOI de Calvià 

n’informarà oportunament a través del web: www.eoicalvia.com 

Els Certificats de nivell equivalen al següent nivell del MCER, i atorguen una 

qualificació per a cada una de les destreses: comprensió lectora, comprensió auditiva, 

expressió escrita i expressió oral al nivell Bàsic A2, i comprensió lectora, comprensió 

auditiva, expressió escrita, l’ús de la llengua i expressió oral al nivell Intermedi 2. 

Nivell EOI Nivell MCER 
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Bàsic A2 A 2 

Intermedi 2 B 1 

Per a Bàsic A2: Cada una de les parts (destreses) s'ha de superar amb un 60% de la 

puntuació parcial, és a dir, amb una qualificació numèrica de 5.  

Per a Intermedi 2: Cada una de les parts (destreses) s'ha de superar amb un 60% de 

la puntuació parcial, és a dir, amb una qualificació numèrica de 5. Malgrat això, si la 

puntuació obtinguda en una de les parts de la prova – i només en una – no arriba al 60 

%, però és igual o superior al 50 %, la puntuació podrà ser compensada amb la nota 

obtinguda en la resta de les destreses, sempre que la qualificació global arribi al 60 %. 

 

Si a un alumne li queda alguna part suspesa, a la convocatòria de setembre únicament 

haurà d'examinar-se de la part o les parts suspeses. 

Per obtenir la qualificació global del curs, s’aplicaran els següents percentatges: 

CURS DESTRESA PERCENTATGE 

Bàsic A2 Comprensió lectora:   25% de la nota global 

Comprensió auditiva:  25% de la nota global 

Expressió escrita:  25% de la nota global 

Expressió oral:  25% de la nota global 

 

Intermedi 2 Comprensió lectora:   20% de la nota global 

Comprensió auditiva:  20% de la nota global 

Expressió escrita:  20% de la nota global 

L’ús de la llengua 20% de la nota global 

Expressió oral:  20% de la nota global 

 

Al annex 1 figura la descripció del format i la duració de les proves unificades. Hi 

figuren també els criteris d’avaluació per la expressió escrita i oral. Tanmateix, aquest 

format pot estar sotmès a modificacions durant el curs, sempre que així ho decideixi la 

comissió d’exàmens. 

La qualificació global s’expressarà qualitativament segons les següents equivalències: 

 

Insuficient Qualificacions inferiors a cinc punts 

 

Suficient Qualificacions iguals o superiors a cinc i 

inferiors a sis 

Bé Qualificacions iguals o superiors a sis i 

inferiors a set 

Notable Qualificacions iguals o superiors a set i 

inferiors a nou 

Excel·lent Qualificacions iguals o superiors a nou 

punts 
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En cap cas l’alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en el 

calendari d’exàmens. 

També cal tenir en compte que no es permetrà l’ús de diccionari ni de cap aparell 

electrònic a cap de les proves. 

Les proves orals seran enregistrades per a facilitar la seva posterior valoració. En cas 

que algun/a alumne/a no vulgui donar el seu consentiment, haurà d’indicar-ho 

expressament al/a la professor/a. 

Models d’examen es troben al següent enllaç de la pàgina de Direcció General de 

Planificació, Inspecció i Infraestructura Educatives: 

Models d'examens 

El calendari de proves per al curs escolar 2018-2019 és el següent: 

Avaluació de diagnòstic: de l’1 al 23 d’octubre de 2018 

Primera avaluació: fins el 11 de desembre de 2018 

Segona avaluació: fins el 26 de febrer de 2019 

Tercera avaluació: fins el 23 de maig de 2019 

Proves de certificat: al mes de maig/juny (convocatòria ordinària), i al mes de 

setembre (convocatòria extraordinària) de 2019, segons el calendari específic que 

publicarà la Conselleria. 

 

 

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/certificacions-82878/?campa=yes

