
CURS ACADÉMlC: 2008-2009 

LLlCENCIATURA DOCUMENTACIÓ 

1er quadrimestre 

Codi: 27366-81 

Assignatura: Comprensió escrita de documents cientifico· 

tecnics I (alemany) 

Tipus d 'assignatura: optativa 

N° de crédits.: 4,5 (1 ~5 te6rics¡ 3 prcktics) 

Professorat: 5ibylle Hunzinger 

OBJECTIUS DE L 'ASSIGNATURA: 

Proporcionar les eines i la capacitat necessaries per poder extraure els termes 
basics que ajudaran a comprendre de manera resumida textos escrits en 
alemany. 

TEMARI : 

· Qüestions de cultura general: 

Alemanya: dades sociopolítiques i geografiques, els estats federats, 

organs conslitucionals, partits polities, sindicats, govern federal actual 

· Consulta de diccionaris bilingües alemany • castella/eatala 

· Discernir entre textos de diferents ambits professionals: 

medicina, arquitectura, jurisprudéncia, publicitat, indústria de I'automóbi l, 

ele .. 

· Gramatica: 

breu explicació de I'alfabet i pronúncia de vocals i consonants 

divisió de les paraules en síl·labes 

ús de lIetres majúscules 

parts variables i invariables de I'oració (decl inació i conjugació) 

els generes: 

masculi , femeni, neutre 

els quatre casos: 

nominatiu , genitiu, datiu i acusatiu 

JO 




les parts de I'oració: 

articles, substantius, adjecti us , numerals, pronoms, verbs 

(auxiliars, modals, regulars, irregulars, compostos) adverbis, 

preposicions, conjuncions, interjeccions ¡les seves declinacions 

forrnació del plural 


tipus de negacions 


ord re deis elements d'una oració 


BIBLlOGRAFIA BÁSICA: 

. Diccionari bilingüe alemany - casttllalcata la . 


. Gramática sucinta de la Lengua Alemana, Ed itori al Herder, Barcelona. 


COMPLEMENT ÁRIA: 


La ciencia del texto, Teun A. van Dijk , Paidós Comw1icación , Barcelona. 


METODDLOGIA DOCENT: 

Un cap acomplert l ' aprenentatge de consu lta d' un diccionari b ilmgüe alemany-castella 
o catala, les cJasses teoriques s'altemaran amb les practiques, que consísti ran en la 
)"eali tzacíó d 'exercicis de comprensió de tex tos en alemany. 

SISTEMA D'AVALUACIÓ : 


L'avaluació es basara en 1.10 examen final (40%) i en j'assistcmc la a classe (60%). 


Data: 19.06.2008 Signatura del Cap del 

Departament 
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