
 
 
Cinquè curs (correspon al B2.1.2 del MECR) 
 
Objectius generals 
En finalitzar aquest curs, els alumnes haurien de ser capaços de: 
 
— Seguir i comprendre exposicions orals sobre temes d’interès per a l’alumne (classes 
universitàries, conferències, xerrades, debats, etc.). 
— Llegir i comprendre qualsevol text d’interès general, recorrent, si cal, a obres de consulta 
(diccionaris, enciclopèdies, gramàtiques, llibres de text, etc.). 
— Llegir textos literaris i comprendre’n el significat global, recorrent, si cal, a la consulta a 
diccionaris o a la deducció del significat de paraules o fragments del text. 
— Mantenir amb desimboltura converses sobre aspectes de la vida quotidiana usant el 
registre adequat a cada situació. 
— Participar en reunions, debats, xerrades, etc., en els quals es tractin temes d’interès 
general o directament relacionats amb l’activitat de l’aprenent. 
— Fer exposicions orals d’una certa extensió sobre temes que l’aprenent coneix i domina. 
— Redactar textos informatius, descriptius o expositius, mitjanament llargs, amb pocs 
errors formals. 
— Redactar textos de caràcter personal, de caràcter informatiu, valoratiu o argumentatiu. 
 
Funcions lingüístiques 
Funció socialitzadora 
— Usar el registre adequat a cada situació comunicativa. 
 
Funció informativa (informar, descriure, narrar) 
— Demanar i donar informació sobre qualsevol tema amb el grau de precisió i les 
matisacions que calgui. 
— Descriure persones, coses o processos amb el grau de precisió i les matisacions que 
calgui. 
— Narrar fets i esdeveniments. 
 
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. Donar consells. 
 
Funció metalingüística 
— Demanar i donar explicacions sobre aspectes gramaticals de l’alemany. 
— Traduir textos de l’alemany o a l’alemany. 
Continguts gramaticals 



L’oració 
— L’aposició. 
— Elements de correlació. 
— Complements preposicionals. 
 
Elements nominals: noms i pronoms 
— L’estil nominal. 
— Formació del plural dels noms: algunes regles. 
— Determinació del gènere dels noms: algunes regles. 
— La partícula pronominal es: significats i funcions. 
 
Verb 
— Verbs de significació semblant més freqüents. 
— Funktionsverbgefüge (combinacions fixes de nom i verb). 
 
Partícules modals: dabei, allerdings, immerhin... 
 
Lexicologia i fraseologia 
— Formació de paraules: composició i derivació. Verbs amb prefix. 
— Sinònims i antònims. 
— Modismes i frases fetes. 
 
Textos del curs 
Llibre de text: 
Em (Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe). Abschlusskurs + 
Arbeitsbuch. Max Hueber 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. 


