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OBJECTIUS

L’assignatura prepara l'alumne en l'exercici de les quatre destreses: Comunicació oral, 
comunicació escrita, comprensió auditiva i comprensió lectora. 
L'alumne adquireix els coneixements teòrics de la gramàtica bàsica de l'alemany i reforça 
aquests  coneixements amb  exercicis  pràctics  a  classe  i  a  casa  en  una  progressió 
tutoritzada per els professors: 
La  comunicació oral  es  practica, sobre la  base de  la  gramàtica  teòrica, a  través de 
situacions de comunicació senzilles que van assolint progressivament un grau major de 
dificultat. 
La comprensió auditiva es practica a classe a través de la lectura de textos adequats al 
nivell per part del professor i de gravacions. 
Per a l'exercici de la comprensió lectora es treballen a classe estratègies de lectura sobre 
textos escrits del nivell corresponent. 
L'exercici de la comunicació escrita es fa a través de redaccions, diàlegs escrits, etc. que 
l'alumne haurà d’elaborar regularment a casa, per indicació del professor, i que aquest 
corregirà.
Per cursar aquesta assignatura no cal cap coneixement previ de la llengua alemanya. El 
curs és una introducció a la llengua alemanya enfocat, sobre tot, a la comunicació oral i 
escrita en llengua alemanya.

CONTINGUT
Gramàtica: 
-La conjugació regular dels verbs / La pregunta directa / Les oracions principals i les 
seves conjuncions.
-El sustantiu i l'article amb nominatiu / L'adjectiu / La negació "kein"
-Possessius / Verb "sein" / Verbs amb canvi vocàlic i verbs separables /Posició verbal
-L'acusatiu / El verb "haben" / "es gibt"/ el verb "möchten"
-Pronom personal en acusatiu / La pregunta en acusatiu / L'impersonal "man"
-Verbs modals: "wollen", "können", "müssen", "dürfen", "sollen" / Negació "nicht"
-El pretèrit perfet (tots els tipus) amb "haben" i amb "sein" / el verb "wissen"
-El datiu / Les "Wechselpräpositionen" / L'imperfet de "haben", "sein" i verbs modals
-El comparatiu i el superlatiu / Les preposicions amb datiu
 -Verbs i locucions amb datiu / Verbs amb dos objectes i la seva ordenació: situació dels 
objectes substantius i pronominals dins l’oració / Ordinals
-Preposicions temporals (datiu) / Indicacions temporals (acusatiu) / La subordinació 
Situacions i Temes: 
-Presentar-se. 
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-"Biografia" personal. 
-Vida quotidiana: feina, menjar, estudis, amics... . 
-Temps de lleure: vacances, sortides, hobbys... . 
-Buscar pis. 
-Anar a comprar.  
-Vida d'estudiant, al propi país i a Alemanya 
-Visita al metge 
-Descripció d’espais (habitació, ciutat, barri, etc.)  

AVALUACIÓ

1) Assistència a classe regular
2) Entrega regular dels treballs de casa 
3) Els dos examens parcials (Nadal i Pàsqua)
4) Examen final

Per poder avaluar el curs caldrà complir aquestes quatre condicions i aprobar, a més, per 
separat, cadascuna de les parts de què es composa l’examen final.

Per tal d'habituar a l'alumne a la tècnica de l'examen i de comprovar el seu nivell de 
progressió, abans de les  vacances de Nadal i  de Pàsqua hi  haurà un examen que es 
composa de tres parts respectivament: gramàtica, prova de comprensió auditiva i prova de 
destresa escrita. Cal, com a mínim, aprovar de manera independent cadascuna de les tres 
parts per poder considerar superat l’examen, que, en aquest cas, resultarà avaluat amb la 
nota mitja de les tres parts.   
L'examen final segueix el mateix esquema dels anteriors, amb la diferència que l'alumne 
s'ha de sotmetre, a més, a una prova oral, a la qual l’estudiant serà convocat només en el 
cas que l’examen escrit reflecteixi un nivell suficient. La prova oral consistirà a conversar 
en grup –dos estudiants i dos professors d’alemany, un dels quals serà el propi del curs,- 
durant uns cinc minuts sobre algun o alguns dels temes tractats a classe. Cadascuna de les 
quatre parts aportarà el 25% a la nota de l’examen final.
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