
 B2 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

1. L’ORACIÓ SIMPLE 
1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició 
1.1.1. L’oració enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa i dubitativa 
1.1.2. Parèntesi oracional i camps oracionals: 
Elements del camp anterior (Vorfeld) 
Elements del camp interior (Mittelfeld): 
Elements amb posició fixa. 
El subjecte 
Els complements acusatiu i datiu 
Els complements circumstancials 
Posició del element negatiu nicht 
Elements del camp posterior (Nachfeld) 
1.1.3. Modificacions de l’estructura: 
Trencament del parèntesi oracional (Satzklammer) normatiu 
Inversió (Umstellung) 
OI en posició inicial amb passiva: Dat(Pl.) + VAux.Sg. + Part. Pas., p.ex.  
Aposicions 
El·lipsi 
1.1.4. Fenòmens de concordança. 
OI en posició inicial amb passiva: Dat(Pl.) + VAux.Sg. + Part. Pas., p.ex. Ihm/Ihnen wurde geholfen 

 
2. L’ORACIÓ COMPOSTA (Consolidació i aprofundiment) 
2.1. Expressió de relacions lògiques 
2.1.1. Exclusió: entweder ... oder 
2.1.2. Adició: sowohl ... als auch, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch , einerseits  
...andererseits 
2.1.3. Objecció/Oposició: aber, jedoch, obwohl, obgleich, obschon, trotzdem, zwar ...  
aber (aber doch), wenn auch, während, dennoch, anstatt dass,  
statt+genitiu, statt ...zu + infinitiu 
2.1.4. Causa: weil, da, denn, deshalb, deswegen, daher, darum, nämlich 
2.1.5. Conseqüència: so ... dass, so dass, also, folglich, insofern 
2.1.6. Comparació: als, (nicht) so ... wie, während . Irreal: als ob, als 
2.1.7. Finalitat: um ... zu, damit, zum + infinitiu substantivat 
2.1.8.Condició: wenn, sonst, falls 
2.1.9. Dubte, pregunta: pronoms interrogatius, ob. 
2.1.10. Relacions temporals : 
Simultaneïtat: als, wenn, während, bis, seit(dem), solange (Solange du deine Aufgaben nicht 

gemacht hast, gehst du nicht zum Fußball!) 
Anterioritat: nachdem, sobald 
Posterioritat: bevor, ehe 
2.1.11. Modalitat: ohne dass, ohne zu, indem, je ... desto/umso 
2.1.12. Posició dels elements constitutius en l’oració subordinada 

 
3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Nucli:  
3.1.1. Substantiu  
3.1.1.1. Gènere 
Substantius amb gènere variable 



3.1.1.2. Nombre: 
Els cinc tipus de formació del plural: 
Substantius que s’utilitzen sempre en singular 
Substantius que s’utilitzen fonamentalment en plural 
Plural mitjançant composició : Rat/Ratschläge, Regen/Regenfälle ... 
3.1.1.3. Formació dels substantius:  
Composició (subst.+ subst., verb + subst., adjectiu + subst., adverb + subst., pronom  
substantiu, numeral + substantiu) 
Derivació (-keit, -haft, -ung, etc.) 
Afixació 

Diminutius,  
Substantivació d’adjectius, verbs i pronoms  
3.1.1.4. Declinació: n-Deklination (consolidació i aprofundiment) 

3.1.1.5. Grau 
3.1.2. Pronom  
Indefinits: beid-, einig-, manch-, mehrer-, wenig-, irgendein-, irgendjemand- ...  
Possessius: el seu ús i la seva substitució mitjançant els demostratius dessen i deren (introducció) 
Demostratius: dies-/jen- 

Relatius: en genitiu; amb preposició; wo, was, wer 
Recíprocs: einander, miteinander, aufeinander...  
Interrogatius: wofür, wozu, worauf ... 
El pronom es. Funcions (Platzhalter, ús catafòric i anafòric) 
Pronominaladverbien 

3.1.3.Modificació del nucli mitjançant: 
Determinants 
Aposició:  
explicativa: nominal i adjectival 
especificativa 
Sintagma adjectiu 
Sintagma adverbial 
Sintagma verbal 
Sintagma preposicional 
Oració de relatiu. 

3.1.4 Posició dels elements del sintagma nominal  
3.1.5. Fenòmens de concordança. 
3.1.6. Funcions sintàctiques 

 
4. EL SINTAGMA ADJECTIU 
4.1. Nucli: Adjectiu  
4.1.1. Formació dels adjectius:  
Composició (substantiu + adjectiu, adjectiu + adjectiu) 
4.1.2. Declinació: forta, feble i mixta  

Substantivació de l’adjectiu i la seva declinació  
Cas: nominatiu, acusatiu, datiu i genitiu. 

4.1.3. Els adjectius numerals: ordinals i fraccionaris 
4.1.4. Adjectius amb complement preposicional: wütend auf, nett zu, befreundet mit ... 
4.1.5. Posició dels elements del sintagma adjectiu 
4.1.6. Fenòmens de concordança segons els determinants 

4.1.7. Funcions sintàctiques 

 
5. EL SINTAGMA VERBAL (consolidació i aprofundiment) 

5.1.Nucli. Verb  



5.1.2. Tipus de verbs  
Verbs modals 

Verbs reflexius: reflexius autèntics, parcialment reflexius i falsos reflexius 
Verbs recíprocs 

Verbs amb complement preposicional 
Funktionsverbgefüge 

5.1.3. Temps i aspecte: 
Expressió del passat: Perfekt, Präteritum i Plusquamperfekt, present històric, el perfet dels 
verbs modals 
El Konjunktiv , formes compostes del Konjunktiv II 

Expressió del futur: present de werden + inf. (Futur I) 
5.1.4. Les formes infinites del verb: 
Infinitiu 
Participi I i II. Funcions 
5.1.5. Modalitat:  
Partícules modals (introducció) 
Algunes construccions alternatives als verbs modals 
5.1.6. Veu:  

5.1.6.1. Passiva de procés (formes de present, Präteritum i pretèrit perfet ). i passiva d’estat.  
Passiva impersonal. Passiva amb verbs modals 
Formes concurrents de la passiva 

5.1.7 Modificació del nucli 
5.1.8. Posició dels elements i fenòmens de concordança. 
5.1.9. Funcions sintàctiques 

 
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL (consolidació i aprofundiment) 

6.1. Nucli: Adverbis i locucions adverbials. 
6.2. Classes:  
Modals: irgendwie, wenigstens 
Causals: also, dann, deshalb, deswegen, darum, nämlich 
Locals: d(a)r + preposició (da drin/darin), da + preposició (davor, daneben), dort/dorthin, rein, 

raus, rauf; irgendwo, irgendwohin ... 
Temporals: davor, vorher, erst, irgendwann, inzwischen, nachher, tagsüber, stets ... 
Concessius: trotzdem, dennoch 
Pronominals (preposicionals): dabei, darum, davor, dazu, hiermit ... 
6.3. Modificació del nucli: Mitjançant el sintagma adverbial i d’un sintagma preposicional. 
6.4. Posició dels elements del sintagma: SN+ N 
6.5. Funcions sintàctiques 

 
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL  

7.1. Nucli: Preposicions i locucions preposicionals (consolidació i aprofundiment) 
7.2. Recció de les preposicions:  
Preposicions amb genitiu:  
7.3. Combinació de preposicions: von ... ab, bis zu 
Preposicions en forma de grup preposicional: in der Nähe von, im Norden von ... 
Preposicions amb adverbi: ab morgen, von hier ... 
7.4. Modificació del nucli 
7.5. Posició dels elements del sintagma 
7.6. Funcions sintàctiques 

 
8. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 



La nova ortografia  

Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntuació: cometes, apòstrof, guionet ... 

Convencions de puntuació en textos de caràcter formal (cartes ...) 

Ortografia de les abreviatures i sigles: Eu, GmbH ... 

 
9. COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS 

9.1. Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, palatalització,  
nasalització, alternança, vocàlica, emmudiments ...) 

9.2. Accent, ritme i entonació 
9.2.1. Accent fònic dels elements lèxics aïllats (Wortakzent)  
Accent principal i secundari 
Diferent accentuació de les paraules compostes segons el tipus d’enllaç (bestimmte oder 

aneinanderreihende Zusammensetzung) 
Verbs amb prefix tònic o àton: canvi semàntic i de valència 
9.2.2. Patrons tonals de l’oració (Satzakzent): 
Contrast entre paraules funcionals (àtones) i paraules amb contingut semàntic (tòniques) 
Accentuació de l'última paraula en els sintagmes  
Accentuació dels complements en el sintagma verbal 
9.2.3. Entonació expressiva: 
Models d’entonació. Emfasització de l’entonació mitjançant partícules modals: 
Descendent (fallende Endmelodie): Aussage und Ausrufesätze, Aufforderungs und Wunschsätze, 

W-Fragen 
Ascendent (steigende Endmelodie): Ja-Nein-Fragen, frases amb valor emotiu (sorpresa,  
protesta ...) 

 


