
 
 
Quart curs (correspon al B2.1.1 del MECR) 
 
Objectius generals 
En finalitzar aquest curs, els alumnes haurien de ser capaços de: 
 
— Comprendre el significat global de qualsevol missatge oral, sobre temes d’interès 
general, en un alemany estàndard o amb lleugeres marques dialectals o col·loquials. 
— Mantenir una interacció comunicativa oral amb suficient eficàcia per poder entendre i 
expressar informacions, opinions, suggeriments, instruccions o qualsevol tipus d’explicació, 
en el context de situacions habituals de la vida quotidiana. 
— Discutir i debatre sobre temes d’interès general o sobre temes d’actualitat, a partir d’un 
coneixement general de l’entorn sociocultural dels països de parla alemanya. 
— Llegir textos periodístics i divulgatius i comprendre’n el significat global. 
— Iniciar-se en la lectura d’obres literàries accessibles a un públic majoritari. 
— Manejar correctament un diccionari monolingüe alemany i altres obres de consulta 
(gramàtiques, llibres de text, manuals, etc.). 
— Redactar, amb suficient correcció, textos expositius. 
— Distingir i usar adequadament els mecanismes expressius que diferencien el llenguatge 
oral i l’escrit. 
 
Funcions lingüístiques 
Funció socialitzadora 
— Usar les fórmules de cortesia i de socialització més habituals i convencionals. 
 
Funció informativa (informar, descriure, narrar) 
— Exposar i definir idees i conceptes abstractes. 
— Transmetre idees o informacions de terceres persones. 
— Donar informació sobre viatges, desplaçaments o itineraris. 
— Situar cronològicament fets i esdeveniments. 
— Fer prediccions i anunciar fets o esdeveniments. 
— Fer suposicions, hipòtesis i conjectures. Expressar una sospita. 
 
Funció expressiva (expressió de sentiments i d’estats d’ànim) 
— Expressar qualsevol tipus de sentiment o d’estat d’ànim. 
 
Funció valorativa 
— Expressar opinions i punts de vista o rebatre les opinions d’altres, amb raonaments, 
justificacions o arguments personals ben cohesionats i organitzats. 
— Valorar coses o idees recorrent a comparacions i a figures expressives. 
 
Funció inductiva 
— Aportar arguments per tal de convèncer, persuadir o induir algú a fer alguna cosa. 
— Prevenir o advertir algú de les conseqüències de fer alguna cosa. 
 
Funció metalingüística 
— Demanar i donar explicacions sobre aspectes gramaticals de l’alemany. 
— Traduir textos senzills de l’alemany o a l’alemany. 



 
Continguts gramaticals 
L’oració 
— Ordre dels components dins l’oració. 
— Complements preposicionals. 
— Complements circumstancials formats per un adverbi pronominal. 
— Oracions subordinades: consecutives, adversatives, comparatives, irreals i instrumentals. 
— Oracions subordinades sense conjunció: condicionals i concessives.  
 
Determinants i pronoms indefinits 
 
Verb 
— La veu passiva: Vorgangs—und Zustandspassiv. Construccions equivalents a la veu passiva. 
Diferents matisos de significació (man + Infinitiv, lassen + Infinitiv). 
— Konjunktiv I und II: el discurs indirecte. 
— El perfet i el plusquamperfet dels verbs modals en les oracions subordinades. 
 
Adverbi 
— Adverbis indefinits (irgendwer, irgendwann, irgendwo...). 
— Adverbis conjuntius: repàs i ampliació. 
 
Conjuncions 
— Repàs i ampliació de les conjuncions que introdueixen oracions subordinades temporals, 
causals, condicionals i concessives (seitdem, zumal, sofern, obgleich...). 
 
Partícules modals 
— Doch, mal, schon, nur, eben, einfach... 
 
Gramàtica del text 
— Elements díctics i connectors. 
— Coherència interna. 
— Tema i estructuració del discurs. 
 
Textos del curs 
Llibre de text: 
Sichtwechsel Neu, BD. I. Klett Verlag. 
 
Llibres de lectura: El professor de cada grup indicarà els textos de lectura del curs. 
 
Textos complementaris recomanats 
Langenscheidts Handwörterbuch 
Gramática para Hispanohablantes. Herder. 
 


