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Professor de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Emmanuel Jean André Doerr

Llengua vehicular majoritària: alemany (ger)

Correu electrònic: Emmanuel.Doerr@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: Sí

Altres indicacions sobre les llengües
Tota la docència a la part didioma serà en llengua alemanya, a traducció en ambdues llengües de treball
corresponents.

Equip docent
Laura Berenguer Estelles
Jorge Seca Gil

Prerequisits
En iniciar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:
Comprendre textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)
Produir textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)
Comprendre informació de textos orals curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i
immediat. (MCRE-FTI A1.2.)
Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCRE-FTI
A1.2.)
Nivell requerit: A2 Waystage CEFRL, 2º Plataforma, 2n Nivell bàsic MECR
Descriptor il·lustratiu per al nivell A2 MECR
Item Niveau A2 (GeR) Deutsch als Fremdsprache (DaF)
Ich kann mich in einfachen routinemäßigen Situationen verständigen, kann dabei die eigene Herkunft und
Ausbildung beschreiben, was ich in meiner Freizeit mache, wo ich wohne und wie es dort aussieht und wie ein
typischer Tag in meinem Leben ist. Ich hatte ca. 225 Stunden Deutschunterricht und habe einen Wortschatz
von ca. 1500 Wörtern.
Ich verstehe das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und Ansagen im Unterricht.

1

Tota la docència a la part d'idioma serà en llengua alemanya, a traducció en ambdues llengües de treball
corresponents.

Objectius
La funció d'aquesta assignatura és dominar els aspectes contrastius fonamentals de la combinació lingüística i
desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos no especialitzats en llengua
estàndard de diferents tipus (narratius, descriptius, expositius, argumentatius, instructius).
Es dedicaran 4,5 crèdits a traducció i 4,5 crèdits a idioma.

Llengua
En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç en l'àmbit de la llengua alemanya del següent:
Comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits
coneguts (MECR-FTI B1.2)
Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts (MECR-FTI B1.1).
Comprendre textos orals clars sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts (MECR-FTI
B1.1).
Produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts (MECR-FTI B1.1).

Descriptor il·lustratiu nivell Llindar B1 MECR
Kontrakschwelle B1
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute
Dinge aus Arbeit, Schule, Studium oder Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und überwiegend zusammenhängend über
vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann kurz über Erfahrungen und Ereignisse
berichten, Träume, Hoffnungen undZiele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder
Erklärungen geben.
Traducció
En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç del següent:
Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els aspectes contrastius fonamentals de la
combinació lingüística i els principis metodològics de la traducció.
Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats en
llengua estàndard de diferents tipus (narratius, descriptius; expositius; argumentatius i instructius
bàsics).

Competències
Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció.
Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
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Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
3. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de
documentació per poder traduir textos escrits sobre temes personals i temes generals d?àmbits
coneguts.
4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
5. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes personals i temes generals
d?àmbits coneguts.
6. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i
temes generals d?àmbits coneguts.
7. Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els
recursos tecnològics bàsics per poder editar textos escrits sobre temes personals i temes generals
d?àmbits coneguts.
8. Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les
necessitats informatives per poder traduir textos escrits sobre temes personals i temes generals
d?àmbits coneguts.
9. Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i
dinàmic de l?equivalència traductora.
10. Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de
traducció bàsics de textos escrits sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
11. Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la traducció com
un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
12. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts
d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos escrits sobre temes personals i
temes generals d?àmbits coneguts.
13. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes
personals i temes generals d?àmbits coneguts adequats al context i amb correcció lingüística.
14. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques
corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a la traducció de textos sobre temes
personals i temes generals d?àmbits coneguts.
15. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
16. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en
cada cas.
17. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les
estratègies i tècniques fonamentals per resoldre problemes bàsics de traducció de textos escrits sobre
temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.

Continguts
Idioma
Continguts comunicatius, morfosintàxis i textuals
El curs ofereix a l'estudiant les eines necessàries per al reconeixement i l'ús actiu de les estructures lèxiques,
morfosintàctiques i textuals bàsiques i complexes de la llengua alemanya.
L'objectiu formatiu és la comprensió i producció de textos escrits de caire general.
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Pel que fa a la comunicació oral, l'objectiu dels curs és arribar a comprendre i produir textos orals de caire
general i específic, així com desenvolupar la capacitat de participar en debats sobre temes generals amb un
nivell de dificultat mig. El desenvolupament d'aquestes competències serà possible gràcies a un treball pràctic
de la llengua des del punt de vista comunicatiu, gramatical, lexical i intercultural.
Pel que fa als continguts:
Estratègies i tècniques per a la comprensió de textos escrits amb certa complexitat sobre temes
personals i temes generals d'àmbits coneguts (narratius, descriptius, expositius i instructius).
Estratègies i tècniques per a la producció de textos escrits sobre temes personals i temes generals
d'àmbits coneguts i textos bàsics de l'estudi (narratius, descriptius, expositius i instructius).
Estratègies i tècniques per a la comprensió de textos orals clars sobre temes personals i temes
generals d'àmbits coneguts (narratius, descriptius, expositius i instructiu o didàctics).
Estratègies i tècniques per a la producció de textos orals sobre temes personals i temes generals
d'àmbits coneguts (narratius, descriptius, expositius i metatextuals).
Nocions lingüístiques i textuals bàsiques per a l'estudi delidioma C i per a poder traduir.
Coneixements morfosintàctics, lèxics, de la gramàtica textual i d'ortotipografia, per a poder traduir.
Estratègies i procediments personalitzats per a l'aprenentatge del idioma i l'ús d'eines de consulta
rellevants per a l'estudi autònom del idioma C.
Comunicatius
Analitzar textos no especialitzats
Produir textos no especialitzats
Comprendre una informació de dificultat mitjana
Donar els propis punts de vista
Expressar un desig, una necessitat
Expressar una finalitat, un objectiu
Discrepar, justificar les diferències, les contradiccions
Argumentar
Expressar una causa, una conseqüència
Justificar -se, donar explicacions
Demanar una opinió, un desig, un consell, suggerir
Descriure, avaluar i comparar
Presentar fets i opinions en un ordre estructurat
Fer sintesis i resums
Reproduir un text
Gramaticals
- Nominalisierung und Verbalisierung von Nebensätzen (Temporal-, Kausal-, Modal- Konditional-, Final-,
Konsekutiv-, und Konzessivsätze).
- Intentionen und sprachliche Realisierung: Sprechhandlungen
Lexicals i Interculturals
Beruf und Studium: Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
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Beruf und Studium: Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Jugend und Zukunft, Lebensträume und Realität
Sicherheit in Europa: Rechtsextremismus und Migration
Gesundheit heute
Traducció
Pel que fa als continguts:
Principis metodològics bàsics que regeixen la pràctica de la traducció. Problemes, tècniques i
estratègies fonamentals de la traduccióde textosen llengua estàndard.
La resolució de dificultats contrastives: diferències de convencions de l'escriptura, lèxiques,
morfosintàctiques i textuals.
Aspectes bàsics del mercat laboral i de l'exercici de la professió de traductor: àmbits d'ocupabilitat;
drets i deures del traductor.
Ús d'eines tecnològiques i de documentació bàsiques per a la traducció de textos no especialitzats en
llengua estàndard.
Pràctica 1. L'equivalència traductora
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics i textuals per comprendre un text.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics i textuals per produir un text.
Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora.
Formular adequadament les necessitats informatives per traduir.
Aplicar els recursos de documentació per traduir.
Pràctica 2. Valoració de diccionaris en línia
Aplicar els recursos de documentació per traduir textos escrits no especialitzats en llengua estàndar
Identificar les fonts d'informació (digitals i analògiques) per a traduir textos no especialitzats
Práctica 3. Identificar i resoldre problemes de traducció:
Ús de fonts de documentació
Comprendre textos escrits per a poder traduir-los.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics i textuals per traduir.
Identificar problemes de traducció.
Utilitzar tècniques i estratègies per a resoldre problemes.
Formular adequadament les necessitats informatives.
Identificar les fonts d'informació per a traduir.
Aplicarels recursos de documentació per traduir.
Pràctica 4. Identificar i resoldre problemes de traducció. Exercici de traducció creativa.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics i textuals per comprendre un text.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics i textuals per produir un text.
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Formular adequadament les necessitats informatives per traduir.
Identificar problemes de traducció.
Utilitzar tècniques i estratègies per resoldre problemes.

Metodologia
Metodologia docent
S'ampliaran i aprofundiran les competències en Idioma Estranger Alemany (DaF) i es desenvoluparan les
especifiques necessàries de cara a la traducció: D'una banda, les competències globals i habilitats
comunicatives de l'idioma estranger, per l'altre, les competències lingüístiques especials en Alemany com
Llengua de Treball per a la Traducció, posant especial èmfasi en aquelles que són de rellevància pragmàtica,
intercultural i contrastiva (C-A) per a la traducció, heurística o instrumental de cara a l'aprenentatge d'idiomes
(kulturpaarspezifische pragmatische Kompetenzen, Lernfertigkeiten, instrumentale Fertigkeiten).
El caràcter de l'assignatura és teòric-pràctic. Es tractaran les bases de l'anàlisi textual (lingüístic i
traductològic), de la recepció i producció textual en alemany. Tots els coneixements, les competències, les
estratègies i activitats de l'assignatura es desenvoluparan a través i per mitjà del treball amb i sobre textos
(models estàndards i exemplars actuals).
Activitats formatives
S'aplicarà els textos anteriorment esmentats amb els objectius esmentats:
a) el desenvolupament d'estratègies i mètodes de lectura i comprensió textual;
b) el desenvolupament d'estratègies i mètodes de l'anàlisi textual (lingüística i gramàtica de text, anàlisi
traductològic),
c) el tractament de típics problemes lingüístics i interculturals (C-A) manifestos en textos actuals, seguit de
tasques o exercicis gramàtics i/o performatius o tasques de detecció corresponents;
d) la sistematització del síntesi textual i les bases de la mediació lingüística mitjançant perífrasis, reformulació
o explicitació dels continguts textuals;
e) el perfeccionament de la producció textual en alemany (producció d'exemplars concrets seguint models de
text) i la revisió de textos defectuosos;

La producció de textos es limitarà a temes o dominis generals o de l'estudi.
Seguint el mètode didàctic alemany d'orientació en l'activitat pràctica de l'estudiant, aplicat a l'Ensenyament
d'Alemany com Idioma (DaF) per a traducció i interpretació, les tasques basades en el tractament de textos
autèntics i actuals poden ser modificades durant el curs, bé en funció de l'actualitat dels textos o bé per
necessitats didàctiques específiques dels alumnes, detectades mitjançant l'avaluació formativa continuada o
l'avaluació diagnòstica. La definició progressiva i la quantitat (entre 4 i 10 activitats) dels tasques concrets
dependrà per tant de les necessitats didàctics concrets dels alumnes, sense sobrepassar el total de les hores
estipulades.

Llengua
El curs es centrarà especialment en:
- La comprensió de textos escrits i de documents orals i audiovisuals
- La pràctica de les tècniques d'expressió oral i escrita

6

- Tractament de temes de gramàtica de nivell mig- alt
Es proposarà a l'estudiant un seguit d'activitats i de tasques:
- Treballs individuals (exercicisgramaticals, produccions escrites: resum, dissertació.., fitxa de lectura)
- Treballs en grup (simulacions, activitats de comprensió, d'escriptura, exposicions oral, etc..)
- Intercanvis a classe (debats, presentació de textos, etc..)
- Controls de gramàtica , d'expressió oral/escrita i de comprensió oral/escrita
- Treballs autònoms: exercicis, preparació de les proves, lectures, lectura de dos llibres, redaccions, recerca
d'informació a Internet...
S'avaluaran els següents aspectes:
- ser capaç d'aplicar correctament els coneixements de gramàtica adquirits durant el curs.
- expressar-se oralment de forma fluida sobre un tema donat en el marc d'una presentació oral, d'un debat, un
diàleg, on s'haurà de defensar un punt de vista
- redactar un text coherent
- ser capaç de reflexionar sobre el propi aprenentatge i de recórrer a estratègies d'aprenentatge
- ser capaç de posar en pràctica els coneixements adquirits a classe: pas del coneixement passiu a l'ús actiu
d'aquests coneixements.
Metodologia a Traducció
Les classes tindran un caire pràctic sobre els punts assenyalats a la secció "Continguts" en relació amb les
pràctiques de traducció establertes. Hi ha una presentació oral a la segona pràctica i una lectura obligatòria.

Pràctica 1. Criteris d'avaluació:
1. Sentit contextualitzat
2. Equivalents de traducció
3. Procés de solució
4. Recursos emprats
Pràctica 2. Criteris d'avaluació:
a) Anàlisi del diccionari
b) L'anàlisi del contingut del diccionari és completa.
c) Les recerques per a la traducció de la frase es relacionen amb l'anàlisi del contingut
d) En la valoració del diccionari s'assenyalen els punts forts i els punts dèbils del diccionari des del punt de
vista del traductor
2. Exposició oral
Presentació oral de diccionaris. Debat a classe
Pràctica 3. Criteris d'avaluació:
1. Identificació de problemes
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1. Identificació de problemes
Es valorarà que s'hagin identificat tots els problemes.
2. Procediment de solució de problemes
a) es valorarà que les necessitats informatives i les paraules clau per a la recerca d'informació siguin precises.
b) es valorarà que es justifiqui la solució adoptada, que es justifiqui pel sentit contextualitzat i el context
d'arribada
c) es valorarà que les fonts siguin fiables i pertinents.
d) es valorarà que el resultat sigui adequat.
3. Convencions
Es valorarà que les decisions siguin sistemàtiques i que els models siguin pertinents.
Pràctica 4. Criteris d'avaluació:
1. Identificació de problemes
Es valorarà que s'hagin identificat i definit els problemes de cada frase.
2. Procediment de solució de problemes
a) Es valorarà que la definició de necessitats informatives per resoldre cada problema sigui precisa.
b) Es valorarà que les solucions als problemes siguin les adequades.
Presentació d'un inform sobre la lectura obligatòria.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

75

3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17

20

0,8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17

100

4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17

Tipus: Dirigides
Realització d'exercicis i activitats de traducció o reformulació i
resolució de problemes
Tipus: Supervisades
Preparació de traduccions i textos avaluables

Tipus: Autònomes
Preparació de textos, traduccions, exercicis i recerca
d'informació

Avaluació
Avaluació,
vegeu també => anotacions sobre l'avaluació de treballs en Metodologia docent
Idioma
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- Es faran proves parcials que inclouen diferents activitats d'avaluació (de comprensió lectora, de producció
escrita i oral, de coneixements gramaticals, de vocabulari i de una lectura autònoma).
-Cada prova parcial té un barem per a valorar els resultats de l'aprenentatge segons les competències
específiques. Aquestes proves tindran una durada de 1 hora o de 2 hores.
-Fer les proves parcials és obligatori i l'alumne s'ha d'haver presentat com a mínim al 75% de les proves. En
cas contrari, tindrà un no presentat. Si per qualsevol raó (malaltia de la professora, vaga, festiu, actes oficials
de la facultat,...) les proves no es poden realitzar en la data prevista, es faran en el dia programat . Si un
alumne, per motius de salut, no pot assistir a una prova parcial, haurà de portar un justificant mèdic. Només en
aquest cas es podrà valorar la possibilitat de realitzar la prova un altre dia.
- Durant el semestre es comentarà amb els alumnes la progressió del seu procés d'aprenentatge.
-Durant les tutories que es realitzaran al llarg del semestre es comentarà amb cada alumne la seva progressió
i les seves qualificacions.
- Es valorarà molt especialment l'assistència regular i la participació activa a classe.
Avaluació a Traducció
S'evaluaran les següents activitats obligatòries:
- Hi ha quatre traduccions de textos generals, les entregues de les quals sòn obligatòries.
- Presentació oral dels diccionaris.
- Informe editorial sobre la lectura obligatòria.
- Examen final de traducció

Avís general
La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
orientatiu. El professor responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.
Recuperació d'activitats avaluables (vid. FTI calendari d'activitats de recuperació i reavaluació)
Reglament per als Idiomes per a traductors i intèrprets
Queden excloses de la recuperació de nota - per la seva característica d'adquisició semestral i progressiva de
la competència comunicativa - aquelles proves finals vinculades a un nivell de criteri del FTI-MECR.
Excepció: Segons el rendiment semestral de l'alumna o de l'alumne (p.ex. rendiment amb almenys un 95%
(=4,75) de la qualificació mínima de la prova de nivell (5,0 "Aprovat"), lliurament de determinades proves
avaluables, assistència adequada, etc.), el professorat podrà establir una excepció justificada, concreta i
individual. Aquesta recuperació de nota puntual no podrà sobrepassar en cap cas el 40% de l'avaluació
conjunta final.
Reglament general per a la recuperació d'activitats avaluables
Normativa per a la recuperació d'activitats avaluables en el cas d'un 'no avaluable' o d'un 'suspens' (COAT &
Junta FTI, 09/06/2010; Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, 11/05/2016)
1. Es considera un 'no avaluable' quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les activitats avaluables.[vid. 2]
1.1. Cada professor (o grup de professors en el cas de les assignatures amb més d'un grup) determinarà la
recuperació d'activitats avaluables a la guia de l'assignatura i farà constar el mecanisme per assolir-la.

1.2. El mateix criteri s'aplicarà a tots els grups d'una assignatura.
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1.2. El mateix criteri s'aplicarà a tots els grups d'una assignatura.
2. Només es podrà recuperar nota en els casos següents:
2.1. Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25 - 30% de les activitats avaluables;
2.2. Quan la nota final, incloent-hi la nota mínima per a la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta
sigui entre un 4 i un 4,9.
2.3. En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o
suspeses. Es mantindrà el mateix criteri d'avaluació i còmput de nota final.
2.4. En assignatures on s'ha d'aconseguir una nota mínima en unes proves determinades (per exemple, per
assegurar el nivell mínim d'una competència o habilitat d'idioma) l'alumne haurà d'assolir la corresponent nota
mínima estipulada per obtenir la "qualificació d'aprovat" en la nota final.
3. S'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball acadèmic i/o professional dirigit
de durada semestral o anual.
4. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.
5. Una vegada superats l'assignatura o el mòdul, aquests no podran ser objecte d'una nova avaluació.
6. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.
Còpia i plagi
Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/ altre/a company/a, i com a
"plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui
publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel•lectuals i, per tant,
constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si no
es pot saber qui ha copiat a qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.
En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses per
còpia o plagi.
En casos de repetició es reserva la possibilitat d'aplicar mesures relatives a l'expedient acadèmic. Una
conducta reiterada de còpia, plagi i procediments fraudulents dóna lloc a la sol·licitud d'obertura d'un expedient
disciplinari a l'estudiant.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exercicis de llengua i de traducció individuals
corresponents

100%

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17
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Castell, A. & Braucek, B. (2000) Ejercicios. Gramática de la lengua alemana. Ed. Idiomas : Madrid.
Castell, Andreu (1997) Gramática de la lengua alemana. Ed. Idiomas : Madrid.
conjugación y de complementación. Ed. Idiomas : Madrid.
Doerr, Emmanuel. (2005). Grammatik Deutsch. Schemata, Hilfslisten für das Schreiben. Bellaterra, Universitat
Autònoma de Barcelona.
Doerr, Emmanuel. (2005). Textgrammatik Deutsch. Textwissen Oberstufe DaF für Übersetzer und
Dolmetscher. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Dreyer, H & Schmitt, R. (1993) Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Fandrych,Ch & Tallowitz,U.(2009) Klipp und Klar.Klett Verlag: Stuttgart.Grammatik. Hueber Verlag :
München.
Hoberg, R & U. (2004) Der kleine Duden. Gramática del alemán. Ed. Idiomas - Max Hueber Verlag: Madrid.
Luscher, R. (1998) DaF. Übungsgrammatik für Anfänger. Verlag für Deutsch : München.
Seca, Jorge. (2004) Usos gramaticales básicos de la lengua alemana.
http://es.scribd.com/doc/14746592/Gramatica-Alemana-Curso-Completo
Vater, H. (2001). Einführung in die Textlinguistik. 3ª ed. rev. München: Fink

3. Diccionaris de llengua
3.1 Bilingües
Beinhauer, W. (1978). Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Spanisch. München: Max Hueber.
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Seco, M. (1961). Diccionario de dudas de la lengua española. Madrid: Aguilar.

12

Seco, M.; Andrés, O.; Ramos, G. (1999). Diccionario del español actual. Madrid: Aguilar.
Diccionaris i manuals de la llengua catalana
ABRIL ESPAÑOL, J. (1997). Diccionari pràctic de qüestions gramaticals. Barcelona: Ed.62.
ALCOVER, A. M.; MOLL, F. de B. (1950-1968). Diccionari català-valencià-balear. 2ª.ed. 10 vols. Palma de
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COROMINES, J. (1980-1995). Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 9 vols. Barcelona:
Curial.
Diccionari visual Duden (1994). Barcelona: Enciclopèdia catalana.
FABRA, P. (1986). Diccionari general de la llengua catalana. 22ª. ed. Barcelona:Edhasa.
FRANQUESA, M. (1998). Diccionari de sinònims Franquesa. 2ª. ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
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