
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS 

 

Grau de compliment del curs 2020-21:  

L’ensenyament durant el curs 2020-21 va presentar dues dificultats de caràcter extraordinari: 

1. La necessitat de solventar possibles mancances del curs anterior, especialment als grups 

d’avaluació contínua, que havien estat avaluats a Setmana Santa. 

2. El desdoblament de pràcticament tot els grups, en alguns casos fins a final de curs, amb dues 

hores setmanals de classe presencials i treball autònom fora de l’aula. 

Per aquets motius i per tal de poder fer un tractament adequat, es varen reduir parcialment els 

continguts tal com va quedar especificat a la programació del curs. D’altre banda es va 

generalitzar l’ús de la plataforma Classroom, tant com a eina de comunicació i estudi com per a 

lliurament de tasques. 

Tot i aquestes dificultats, els resultats van ser raonablement bons, potser perquè en aquestes 

circumstàncies els alumnes realment interessats van dedicar-hi més recursos. 

Objectius generals per al curs 2021-22 

Aquest curs seguim amb algunes incomoditats degudes a les mesures sanitàries per la pandèmia, 

tals com les distàncies de seguretat i l’ús de la mascareta, si bé ja no ens ve de nou i pot interferir 

menys en el desenvolupament normal del curs. D’altre banda, hem recuperat la presencialitat i 

l’horari habitual, amb (4h 30) quatre hores i mitja setmanals. No necessitem recórrer contínuament 

a l’ús del Classroom, però tant el professorat com l’alumnat ja l’hem incorporat com una eina més 

a la nostra feina habitual. 

Per això enguany intentarem fer enrere la reducció parcial de continguts del curs passat, tal i com 

s’especifica a continuació. 

 



BÀSIC A1:  TEMPORITZACIÓ DEL LLIBRE DE TEXT “DAS LEBEN A1” (2021-2022) 

Desglossament per quadrimestres de les unitats del llibre 

Del 04/10/2021 fins al 21/02/2022 Unitats “Start”, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Del 22/02/2022 fins al 30/05/2022 Unitats 8, 9, 10, 11, 12 i selecció de continguts llistats al final d’aquesta temporització 

Unitat inicial (“Start”): Willkommen! 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- saludar-se i presentar-se 

- comparar l’alemany amb altres idiomes 

- lletrejar noms 

- comunicació a la classe d’alemany 

- postals 

- països de parla alemanya: D-A-CH 

(Alemanya, Àustria i Suïssa) 

- primers contactes 

- paraules internacionals 

- salutacions 

- presentacions 

- objectes que es troben a 

l’aula 

- preguntes amb interrogatius 

que comencen amb W 

- l’accent de les 

paraules 

Unitat 1: Sommerkurs in Leipzig 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- presentar-se i presentar altres persones 

- indicar la procedència de les persones 

- dir quins idiomes es parlen 

- un curs d’alemany a Leipzig 

- països veïnats d’Alemanya 

- inscripció en un curs 

- Idiomes que es parlen a Suïssa 

- Presentacions 

- Llocs 

- Països 

- Llengües 

- Verbs en present 

- Preguntes de resposta si/no i 

preguntes de resposta oberta 

que comencen amb W 

- l’accent de les 

paraules 

- Entonació 

Unitat 2: Möller oder Müller? 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- llegir i dir adreces 

- dir el nombre de telèfon 

- demanar el nom i  llinatges a algú 

- xifres 

- Còmics 

- xifres 

- adreces i nombres de telèfon 

- articles de diaris o revistes 

- Correus 

- Xifres (1-1000) 

- Articles i noms en singular  i 

plural 

- preguntes amb interrogatius 

que comencen amb W 

- “Umlaute” (ä,ö,ü) 

- entonació en 

preguntes amb 

interrogatius 



Unitat 3: Arbeiten im Café 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- demanar i pagar en una local 

- entendre i escriure notes 

- quedar amb algú 

- lloc de feina: cafeteria 

- begudes 

- comptes i tickets (pagament) 

- notes curtes 

- cafeteria 

- demanar i pagar en un 

local 

- article determinat i indeterminat en 

nominatiu 

- verb “sein” 

- la lletra “e” 

Unitat 4: Lecker essen 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- parlar de menjar 

- dir el que agrada o no agrada del  

menjar 

- parlar dels sabors del menjar 

- notes i missatges  

- menú 

- especialitats culinàries dels països 

de parla alemanya 

- menjars internacionals 

- blocs de menjar 

- menjar: menús - article determinat i indeterminat en 

acusatiu 

- “nicht “i “kein” 

- vocals llargues i 

curtes 

- accent de les 

paraules 

Unitat 5: Hast du Zeit? 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- entendre referències temporals   

- concertar cites 

- parlar d’activitats quotidianes 

- demanar horaris de mitjans de 

transport públic 

- respondre a una invitació 

- articles de diari 

- qüestionari 

- horaris de mitjans de transport 

- l’hora 

- agenda 

- activitats quotidianes 

- invitacions 

- referències temporals 

- dies de la setmana 

- parts del dia 

- verbs separables - accent dels verbs 

separables 

- vocals llargues i 

curtes 

 

  



Unitat 6: Meine Stadt 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- parlar d’atraccions turístiques 

- comprendre horaris de mitjans de 

transport públic 

- anomenar els mitjans de transport 

públic 

- indicar el camí per anar a un lloc 

- parlar de pertinències 

- revista de viatges 

- “flyer” 

- app de mitjans de transport 

- descobrint Berlín 

- Mitjans de transport 

- Orientació a la ciutat 

- Indicacions per anar a un 

lloc 

- Possessius en nominatiu 

- “Präteritum del verb “sein” 

- els fonemes 

corresponents a ts, 

tz, z 

Unitat 7: Der neue Job 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- parlar d’una empresa 

- parlar de edificis (llocs, despatxos, 

plantes…) 

- anomenar llocs i objectes en 

despatxos 

- salutacions en el món laboral 

(convencions) 

- entrevista 

- Podcast 

- tasques professionals 

- salutacions formals i informals 

- edifici 

- despatx 

- tasques professionals 

- xifres ordinals 

- “Wechselpräpositionen” + Dativ (I) 

- entonació 

 

  



Unitat 8: Freizeit und Hobbys 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- dir el que li agrada algú i el que sap 

fer 

- parlar de hobbies i esport 

- parlar d’un lloc 

- dir on s’ha estat 

- revista  

- temps lliure i hobbies 

- carrera universitària 

- entrevista 

- vlog (Videoblog) 

- speeddating 

- caça d’autògrafs 

- Hobbies 

- carrera universitària 

- “Präteritum” de “sein” i “haben” 

- Verb modal “können” 

- -er 

Unitat 9: Zuhause 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- parlar de vivendes 

- descriure i comentar una vivenda 

- parlar de mobles 

- dir el que sembla alguna cosa 

- descripcions 

- en la botiga de mobles 

- missatges breus 

- “Tiny houses” 

- la  meva vivenda ideal 

- com viu la gent 

- habitacions i mobles 

- paraules compostes 

- “Wechselpräpositionen” + Dativ (II) 

- La partícula “zu” 

- accent de les 

paraules compostes 

Unitat 10: Familie Schumann 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- descriure la família 

- parlar d’una empresa familiar 

- demanar pels membres de la família 

- arbre genealògic 

- articles periodístics 

- tertúlia 

- família internacional 

- la família 

- generacions 

- biografies 

- “Perfekt” amb auxiliar “haben”* 

- Possessius en acusatiu 

- * encara que el “Perfekt” amb “sein” 

no surt en aquesta lliçó, s’ha 

d’introduir aquí 

- “-en” al final de 

paraula 

  



 

Unitat 11: Viel Arbeit 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- parlar de professions i de formació 

- parlar de tasques professionals i llocs 

de feina 

- parlar de la seva experiència laboral 

- Professions 

- Llocs de feina 

- Tasques professionals 

- tractament formal i informal a la feina 

(“du”/”Sie”) 

- Professions 

- activitats professionals 

- “Perfekt” dels verbs separables 

- “Perfekt” dels verbs que acaben 

 en “-ieren” 

- vocals llargues i 

curtes en participis 

Unitat 12: Essen und Trinken 

Continguts comunicatius Temes i tipologia de textos Camp semàntics Estructures lingüístiques Fonètica 

- comprar aliments 

- expressar preferències de compra i 

de menjar 

- parlar de receptes i ingredients 

- pàgina web 

- article periodístic 

- comprar aliments en el mercat i 

online 

- recepta 

- menjars preferits 

- aliments (recipients, 

mesures i pesos) 

- preguntes amb Welch- 

- adverbis “zuerst”, “dann”, “danach” 

- Verb modal “müssen” 

- la ch 

 

A partir de la unitat 13 es fa una selecció de continguts. S’han de fer forçosament els següents: 

- Perfekt mit “sein” (el “Perfekt” amb l’auxiliar “haben” es fa a la unitat 10) 

- verbs modals: können (surt a la unitat 8), müssen (surt a la unitat 12 ),  wollen,  möchten (surt a la unitat 3), dürfen,  sollen (acoblat a 

l’imperatiu) 

- vocabulari: els colors, el temps, les estacions de l’any, mesos 

- relacions causals amb “denn” 

- pronoms personals en acusatiu i datiu (de manera passiva) 

 

  



BÀSIC A2:  TEMPORITZACIÓ DEL LLIBRE DE TEXT “SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 3+4” (2021-2022) 

Enguany el curs s’organitza en dos períodes: Lliçons 

1er semestre (octubre – febrer): 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

2on semestre (febrer - juny): 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 

 

BÀSIC 2 
Schritte international 3, A2/1 NEU 
 

Curs 2021-22 
 
Grups: A (Fernando Tortella), B i E (Mariana Ballesteros), C, D i E 
(Fanette Boureux) 

UNITAT 1 - Ankommen 
Tema: Relacions, conèixer-se millor 

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques final(s): 

• Inventar excuses. 

• Contar una petita anècdota personal..  

• Parlar sobre la pròpia família.  

• Contar o redactar un text sobre amics, 
coneguts o familiars. 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general  
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional:(objectius de comunicació/àmbits) 
● presentar-se 
● donar i demanar dades biogràfiques 
● contar sobre un viatge 
● descriure relacions familiars i graus de parentesc 
● expressar sentiments, emocions i estats d’ànim 
● donar excuses 

● entendre audicions com: informacions al telèfon, entrevistes senzilles, 
diàlegs curts, cançons senzilles 
● comprendre texts escrits com: texts curts, cartes, invitacions, articles 
breus de diaris sobre temes actuals 
● produir texts orals com: parlar sobre els parents, informar sobre 
experiències de viatge  
● produir texts escrits com: notes curtes, e-mails, postals 

 

2. competència discursiva (tipologia de textos) 
 

orals   escrits    

▪ presentacions   correspondència personal 

▪ fotonovel·la (Maria)  descripcions 
▪ converses cara a cara 
▪ entrevistes 
▪ descripcions 

1. Exponents lingüístics 

Gründe nennen 

Von Alltagserlebnissen berichten 

Über die Familie berichten: Familien Stammbaum 

Wohn- und Lebensformen 

2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
- Perfekt amb verbs separables, no separables i 
  verbs en -ieren 
- preposicions amb datiu (von) 
- Genitiu sajón 
- conjunció causal weil 
- preposició local 

3. Components fonètics: 
Pronunciació de <e> i <er> vocàlica 
Entonació de oracions simples i subordinades 
Accentuació dels verbs en –ieren 
Accentuació dels components de la frase 

4. Lèxic: 
- Família i parents 
- estat civil i formes de convivència  
- sentiments 

 
Landeskunde:  
 
Agermanament de ciutats 
Informació sobre ciutats de llengua alemanya 
El castell de Braunschweig 

  



 

BÀSIC 2 
Schritte international 3, A2/1 NEU 

 

UNITAT 2 – Zu Hause 
Tema: Allotjament 
L’habitatge, formes de viure, entorn, mobiliari i objectes 
quotidians. Veïnats. Pis compartit. 

 

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques final(s): 
• Dibuixar i col·locar objectes en una habitació 

segons les indicacions d’un company.  

• Descriure conjuntament imatges o fotos 
d’habitacions. 

• Simular situacions en un pis compartit. 

• Contractar o triar allotjament per Internet 

• Preparar un anunci. 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general  
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● donar, demanar, cercar i seleccionar informació 
● localitzar llocs i objectes 
● descriure i ordenar espais 
● llegir i redactar notes i missatges 
● entendre audicions com: indicacions senzilles, conversacions 
sobre altres persones, 
● comprendre texts escrits com:  notes informatives,  cartes 
personals, texts breus d’informació turística 
● produir texts orals com:  donar la posició d’objectes i 
persones,  facilitar adreces 
● produir texts escrits com: breus notes informatives,  cartes 
demanant disculpa 

2. competència discursiva (tipologia de textos) 

orals 
▪  fotonovel·la (Wieder was gelernt!) 
▪ converses cara a cara (xafardeig) 
▪ descripcions 
 
escrits: 
▪ notes de i per a companys de pis o pel veí 
▪ informació sobre la casa Hundertwasserhaus en Viena 

1. Exponents lingüístics 
Ortsangaben machen (Wo ...?, Wohin ...? 

Richtungen angeben 

Gespräche untern Nachbarn verstehen und führen 

Mitteilungen lesen und schreiben: schriftlich um etwas bitten 

Einen Vorschlag machen: Wollen wir ...? 

 
2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
- Adverbis direccionals 
- Preposicions de lloc amb cas variable (Wechselpräpositionen) 
- Verbs de posició i acció (stehen/stellen, liegen/legen ...) 
 
3. Components fonètics: 
Pronunciació de <i> i <ü>  
Accentuació de les paraules compostes 
 
4. Lèxic: 
- la vivenda i el seu entorn: mobiliari, formes 
  d’habitatge, veïns  
- serveis: recollida de residus  
- descripció personal: caràcter i hàbits 

 
Landeskunde:  
 
Separació i recollida de residus 
Pis compartits (WG’s) 
Cartels i reglaments de convivència  
Informació sobre cases, edificis o arquitectes 
famosos 

 



BÀSIC 2 
Schritte international 3, A2/1 NEU 

 

UNITAT 3 – Essen und Trinken 
Tema: Alimentació 
Menjars habituals. Horaris. Locals per a menjar i beure. 
Estris de cuina. Receptes i plats típics. Menú. Invitacions i 
sortir a sopar 

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques final(s): 

• Entrevista sobre hàbits alimenticis i 
preferències culinàries  

• Simulació: en el restaurant, una invitació 
a sopar. 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● expressar gusts i preferències culinàries 
● donar instruccions i formular comandes 
● comparar i valorar 
● reclamar 
● entendre audicions com:  
Informacions sobre costums,  
conversacions sobre situacions, 
● comprendre texts escrits com: 
       fullets informatius 
       texts senzills sobre costums 
       receptes, menús  o cartes 
       texts periodístics senzills sobre menjars 
● produir texts orals com: 
      parlar sobre costums gastronòmics i menjars 
      comanar, reclamar o pagar en un restaurant 
● produir texts escrits com: 
     un e-mail 
     cartes personals acceptant o rebutjant una invitació 
 
2. competència discursiva (tipologia de textos) 
orals 
▪  fotonovel·la (Tee oder Kaffee?) 
▪ debat 
▪ diàleg 
▪ programa de radio 
▪ entrevista 
escrits: 
▪ texts informatius 

1. Exponents lingüístics 

Über Esssgewohnheiten sprechen Häufigkeitsangaben machen 

Dinge im Haushalt benennen 

Gespräche im Restaurant führen (einen Platz suchen, bestellen, 

reklamieren, bezahlen) 

Gespräche bei einer Einladung führen 

 
2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 
- pronom indefinit einer, eins, welche en nominatiu i acusatiu 
- pronoms possessius (Wiederholung) 
- posició dels adverbis en l’oració (Glossar) 
 
3. Components fonètics: 
Pronunciació de <s>  
Pronunciació de <ss i ß>  
 
4. Lèxic: 
- el menjar: preparació y sabors 
- materials i estris de cuina  
- en el restaurant 

 
Landeskunde:  
 
Els horaris de menjars 
Especialitats culinàries regionals  
La Curry-Wurst 
Convidats a dinar, sopar o Kaffeetrinken 
Knigge – normes de comportament 
 
 



 

BÀSIC 2 
Schritte international 3, A2/1 NEU 

 

UNITAT 4 – Arbeitswelt 
Tema: Treball i mon laboral 
Professions, llocs de feina. Tasques i activitats. Entrevista 
laboral. Treball, temps lliure i vacances   

 

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques final(s): 

• Elaborar un llistat de consells per a trobar feina 

• Cercar feina: consultar anuncis 

• Simular entrevistes de treball i converses 
telefòniques 

• Debat sobre les vacances i treball 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-
semàntics 

Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● explicar avantatges i inconvenients 
● justificar una opinió o una activitat 
● explicar condicions i relacions causals 
● donar consells 
● iniciar, dur a terme i finalitzar una conversa telefònica formal 
● entendre audicions com: entrevistes sobre una professió, texts 
descriptius sobre una professió i les seves activitats, converses 
telefòniques en el lloc de feina, missatges curts en el contestador. 
● comprendre texts escrits com: texts simples del diari, 
descripcions senzilles, informacions sobre un producte 
● produir texts orals com: consells i condicions, parlar sobre 
vacances i festius, telefonar i deixar missatges 
● produir texts escrits com: un e-mail amb avisos, terminis o 
propostes, encàrrecs 

2. competència discursiva (tipologia de textos) 

orals 
▪ fotonovel·la (Backen macht mich müde) 
▪ debat 
▪ monòleg expositiu 
▪ converses telefòniques en la oficina 
▪ missatges en el contestador 
escrits: 
▪ Llistat de consells 
▪ texts informatius (Dies festius i vacances en 
  Alemanya. La navalla suïssa) 

1. Exponents lingüístics 

 

Ratschläge geben 

Bedingungen ausdrücken 

Einfache Telefongespräche am Arbeitsplatz führen 

Über Gefühle dem Beruf gegenüber sprechen 

Arbeit und Freiheitsprechen 
 
2. Components gramaticals: 
 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 
- Konjunktiv II von sollen: sollte 
- La conjunció wenn (vs als) 
 
3. Components fonètics: 
 
Pronunciació de <ch>  
Satzakzent 
 
4. Lèxic: 
 
- el mon del treball: llocs i activitats 
- artesania  
- vacances i festius 
 

 
Landeskunde:  
 
Temps lliure, dies festius i vacances 
Les diferents varietats de pà en Alemanya 
Invents famosos dels països de llengua 
alemanya: la navalla Schweizer Offiziermesser 
La economia alemanya 
 

 



BÀSIC 2 
Schritte international 3, A2/1 NEU 

 

UNITAT 5 – Sport und Fitness 
Tema: Esport i salut 
Estar en forma, vida sana. Practicar un esport, anar al 
gimnàs  

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques final(s): 
• Elaborar un pòster  amb recomanacions 

saludables 

• Entrevistes sobre interessos, aficions, esports 

• Simulació de diàlegs sobre centres i cursets 
esportius 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-
semàntics 

Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● expressar el estat d’ànim i salut 
● aconsellar 
● suggerir activitats 
● exposar projectes i formular hipòtesis 
● entendre audicions com:  
Noticies esportives senzilles 
Converses telefòniques senzilles 
● comprendre texts escrits com: 
       Anuncis senzills 
       Texts periodístics curts amb consells per la salut o   
       activitats esportives 
● produir texts orals com: consells, petició d’informació telefònica 
● produir texts escrits com: un e-mail informatiu, biografia breu, 
agenda esportiva 
 

2. competència discursiva (tipologia de textos) 
orals 

▪ fotonovel·la (Gymnastik)) 
▪ conversació en el aula 
▪ entrevista dels companys 
▪ programes esportius de la televisió 
▪ informació per telèfon (agencia de viatges esportius) 
escrits: 
▪ Instruccions per estar en forma 
▪ Instruccions: consells de salut senzills 
▪ e-mail 

1. Exponents lingüístics 

Die Meinung zahlen 

Gesundheitstipps geben und verstehen 

Interesse ausdrücken, nach Interessen fragen und darauf reagieren 

Am telefon Auskunft einholen 

Tipps verstehen und beurteilen 

 
2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 

- Verbs reflexius: sich bewegen, sich setzen, ... 
- Verbs amb preposició: denken an, sich treffen 
  mit ... 
- Adverbis preposicionals(Fragewörter und 
  Präpositionaladverbien:Worauf? – Darauf (introducció) 
 
3. Components fonètics: 
 

Pronunciació de <r>  
Satzakzent: els pronoms reflexius 
 
4. Lèxic: 
- esports 
- salut i petites dolències 
- paisatge: camp i muntanya 
 

 
Landeskunde:  
 
Esports més usuals i esportistes famosos dels països 
de llengua alemanya 
Les muntanyes de Sajonia 
Zones protegides i reserves naturals d’Alemanya 
L’alpinisme i Reinhold Messner 
 

 

 



BÀSIC 2 
Schritte international 3, A2/1 NEU 

 

UNITAT 6 – Ausbildung und Karriere 
Tema: Formació i carrera professional 
Els estudis, el sistema escolar. Professions, cursos. 
Experiències escolars i laborals  

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques 
final(s): 

• Debat sobre les notes i l’escola 

• Discussió sobre la professió ideal 

• Elaborar un breu text biogràfic 
(estudis i treball) 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● expressar coneixements i capacitats, expectatives laborals 
● descriure la formació escolar personal 
● opinar sobre l’escola i les notes 
● informar-se sobre l’oferta formativa i de cursos 
● parlar sobre el treball i la professió ideal 
● entendre audicions com:  
Entrevistes sobre temes escolars 
Informacions personals anteriors 
Consultes telefòniques sobre cursos 
● comprendre texts escrits com: anuncis d’ofertes de formació, 
articles sobre la vida professional 
● produir texts orals com: opinions, consells, debat sobre un tema, 
parlar del sistema educatiu 
● produir texts escrits com: 
     Currículum acadèmic 
     Omplir formularis 
     e-mails personal sobre experiències d’aprenentatge en 
     l’escola 
                                                                                                                                                                                                             

2. competència discursiva (tipologia de textos) 
orals 
▪ fotonovel·la (Zwischenzeugnis)) 
▪ debat (rendiment escolar i reacció dels pares, les notes) 
▪ programa de radio- entrevistes 
▪ conversació: comparació dels sistemes educatius 
escrits: 
▪ calendari informatiu: oferta de cursos 
▪ biografia acadèmica 
▪ formulari d’inscripció 
 

1. Exponents lingüístics 

Aus- und Weiterbildungsangebote verstehen 

Über den Ausbildungsweg und über berufliche Jugendträume sprechen 

Die Meinung sagen, Gefühle ausdrücken 

Über das Schulsystem und Schulererinnerungen sprechen 

Schulfächer benennen 

Weiterbildungsangebote lesen und telefonische Anfrage dazu verstehen 

 
2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 

- Präteritum dels verbs modals: musste, konnte ... 
- la conjunció dass 
(obwohl –introdució) 
 
3. Components fonètics: 
 

Pronunciació de <-ig> i <ich> 

Las consonants <f> i <v> <b> i <w> 
 
4. Lèxic: 
- formació i experiència laboral 
- centres d’ensenyament 
- tipus d’estudis 
 

 
Landeskunde:  
 
El sistema educatiu alemany 
Pina Bausch i el seu grup de dansa (Wuppertaler 
Tanztheater) 
La pacifista Bertha von Suttner 
La Guerra dels 30 anys 
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UNITAT 7 – Feste und Geschenke 
Tema: Festes i regals 
Celebracions familiars. 
Aspectes de les celebracions. 
Regals. 
Festes  

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques 
final(s): 
• Endevinar regals ideals per a persones 

concretes 

• Debat sobre regals especials i diferents.  

• Narrar una celebració o festa viscuda 

• Fer un cartel-invitació per una festa del 
curs 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● convidar, felicitar 
● expressar temps i relacionar accions 
● recomanar regals diferents 
● parlar sobre regals rebuts i fets 
● agrair regals per escrit 
● descriure celebracions familiars típiques 
● planificar i organitzar una festa 
● entendre audicions com: conversacions en una festa, 
planificacions festives 
● comprendre texts escrits com: cartes i e-mails sobre 
celebracions, invitacions a festes 
● produir texts orals com: peticions, impressions, experiències, 
opinions, recomanacions, parlar sobre regals 
● produir texts escrits com: 
      Resposta a una invitació , a un e-mail 
      Relat sobre una boda 
                                                                                                                                                                                                             
2. competència discursiva (tipologia de textos)) 
orals 
▪ fotonovel·la (Tante Erika)) 
▪ conversació: regals per familiars, diferents tipus de 
   festes 
▪ debat: bons i vals de regal 
▪ diàleg: planificació d’una festa 
▪ relat: boda de familiars, amics o la pròpia 
escrits: 
▪ invitacions 
▪ carta de resposta 

1. Exponents lingüístics 

Über Geschenke sprechen, Ideen ausdrücken 

Bitten und Empfehlungen ausdrücken 

Von einer Hochzeit berichten, über eigene Eindrücke und Erlebnisse 

erzählen 

Ein Fest planen, die Meinung äußern und andere von etwas überzeugen 

Smalltalk 

 

2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 
- El Datiu como complement.  
- Posició dels pronoms personals en datiu i  
  acusatiu amb verbs de doble complement. 
-Präposition von + dativ  
 
3. Components fonètics: 
 
Acumulació de consonants entorn una vocal 
Pronunciació de <oe>(ö) 
 
4. Lèxic: 
 
- regals 
- festes; aniversaris, bodes, festes privades, 
  festes al carrer 

 
Landeskunde:  
 
Festes (partys, festes familiars i bodes)) 
Temes de conversació en festes privades 
Musica alemanya, de Mozart a Grönemeyer 
L’Època de la Reforma Protestant 
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UNITAT 8 – Am Wochenende 
Tema: Temps lliure 
Activitats de cap de setmana. Activitats culturals, esportives. 
Sortir. Llocs d’oci. Hàbits. El diumenge. Desitjos. Propostes. 

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques 
final(s): 

• Agenda: quedar amb companys. 

• Fer plans, programa conjunt pel cap 
de setmana 

• Fer un llistat de desitjos.  

• Planificar una excursió. 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● expressar desitjos, gusts i preferències 
● fer, acceptar o refusar propostes 
● fer plans pel cap de setmana 
● contar el que fems habitualment el cap de setmana 
● elegir activitats 
● consultar la guia de l’oci 
● entendre audicions com: una conversa entre mare i fill sobre 
activitats del cap de setmana, un programa de radio amb propostes 
per activitats culturals 
● comprendre texts escrits com: un programa cultural,  anuncis de 
esdeveniments,  un reportatge,  una enquesta,  articles breus de diaris 
sobre temes actuals 
● produir texts orals com: negociar sobre desitjos contraris, donar 
consells sobre activitats del temps lliure 
● produir texts escrits com:  e-mails amb propostes pel cap de 
setmana 
 
2. competència discursiva (tipologia de textos) 
orals 
▪  fotonovel·la (Wolfgang Amadeus oder : wichtigere 
   Dinge)) 
▪ converses cara a cara 
▪ entrevistes 
▪ anuncis radiofònics 
▪ escrits: 
▪ agenda cultural 
▪ anuncis: oferta cultural 

1. Exponents lingüístics 

Gegensätze ausdrücken 

Wünsche ausdrücken 

Vorschläge machen 

Veranstaltungskalender lesen, und verstehen 

Aktivitäten fürs Wochenende planen 

Veranstaltungstipps in Anzeigen und im Radio verstehen 

 
2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 
- conjunció  trotzdem/obwohl (introducció) 
  Konjunktiv II: wäre, hätte, würde, könnte 
-  
3. Components fonètics: 
 
L’oració. Entonació, accents i pauses 
 
4. Lèxic: 
- activitats i esdeveniments culturals: 
  museus, exposicions, balls,   
  Volkshochschule                                                                                                                                                                                                                     
- activitats d’oci: jocs,.vídeo etc 
- medis de comunicació: la radio 

 
Landeskunde:  
 
Activitats favorites dels alemanys durant el cap 
de setmana 
Emissores locals de radio en Alemanya 
L’ importància del diumenge en els països de 
llengua alemanya 
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UNITAT 9 – Meine Sachen 
Tema: Compres 
Mercadillo, tendes, magatzems. Complements; Joguines; 
productes per la llar. Objectes quotidians. Mobles, petit 
electrodomèstic. Despeses. 

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques 
final(s): 
• Exposició oral sobre despeses personals 

• Fer un llistat d’objectes necessaris per 
l’aula 

• Presentació i descripció d’un objecte 
personal. 

• Organitzar un mercadillo d’intercanvi 

• Visitar tendes per Internet. 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● expressar preferències 
● comparar i valorar objectes 
● descriure mobles i altres objectes. qualitats, preus, mida 
● formular hipòtesis 
● entendre audicions com:  
diàlegs de compravenda en un rastro i en un gran magatzem,  
presentació d’un producte en una fira, 
entrevista sobre despeses personals 
● comprendre texts escrits com: estadístiques sobre despeses 
personals, text periodístic sobre objectes personals,  text periodístic 
sobre un instrument musical 
● produir texts orals com:  posar-se d’acord sobre com decorar un 
saló,  conversar sobre costums personals de consum 
● produir texts escrits com: 
      descripció del objecte personal favorit 
 
2. competència discursiva (tipologia de textos) 
orals 
▪  fotonovel·la (Lampen-Müller) 
▪ debat (sobre compres en un mercadillo) 
▪ descripcions 
▪ enquestes 
 
escrits: 
▪ text informatiu (l’historia de l’harmònica) 
▪ text expositiu sobre regals 

1. Exponents lingüístics 

Gegenstände beschreiben 

Gegenstände und Personen miteinander vergleichen 

Vermutungen äuβern 

Über das eigene Konsumverhalten berichten 

Über Produkte aus deutschsprachigen Ländern berichten 

Eine Auktion machen 

 
2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 
- La declinació de l’adjectiu amb l’article 
  indeterminat en nominatiu, acusatiu i datiu 
- Grau comparatiu i superlatiu de l’adjectiu  
- Les partícules de comparació als i so ... wie 
- La preposició aus per a indicar materials 
- Formació de paraules: Adjectius amb el sufixe –los- 
 
3. Components fonètics: 
 
Accents en el sintagma nominal 
 
4. Lèxic: 
- establiments comercials 
- mobiliari bàsic 
- objectes i aparells domèstics 
- gustos i hàbits de consum.  

 
Landeskunde:  
 
Despeses en les llars alemanyes 
L’historia de l’harmònica 
Productes procedents dels països de llengua 
alemanya 
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UNITAT 10 – Kommunikation 
Tema: Comunicació i serveis 
Correus. Mòbil. L’ordinador. Contestador. Parlar per telèfon. 
Aparells. 

 

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques 
final(s): 
• Realitzar una enquesta/estadística de la 

classe sobre cartes, mails, missatges de 
mòbil, etc. 

• Simular: converses telefòniques 

• Analitzar-se pel que fa a l’ús del mòbil amb 
un test 

• Debat sobre l’ús del mòbil 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● realitzar gestions 
● descriure processos 
● expressar preferències 
● descriure aparells 
● deixar missatges 
● parlar sobre l’ús del mòbil 
● disculpar-se. Expressar dubtes 
● entendre audicions com: missatges al contestador automàtic, 
● comprendre texts escrits com: un concurs en una revista sobre l’ús 
de diferents, medis de comunicació, un test de personalitat, un text 
periodístic sobre el llenguatge masculí i femení 
● produir texts orals com: una enquesta sobre l’ús personal de 
diferents medis de comunicació,  diàlegs per telèfon, demanant 
disculpes, debat sobre resultats d’un test 
● produir texts escrits com: una estadística del diferent us dels medis 
de comunicació en el curs, prendre notes 

2. competència discursiva (tipologia de textos) 
orals 
▪  fotonovel·la (Kuckuck!) 
▪ conversació transaccional 
▪ converses privades 
▪ concurs 
▪ anuncis publicitaris 
▪ missatges en el contestador 
escrits: 
▪ texts descriptius. Tests personals 

1. Exponents lingüístics 

Unpersönliche Sachverhalte verstehen 

Produkte näher beschreiben 

Anrufbeantworter: Nachrichten verstehen 

Telefongespräche: sich entschuldigen 

Verschiedene Kommunikationsarten kennen lernen/ Gegenstände 

beschreiben 

 

2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 
-  Veu passiva en present 
- Declinació de l’adjectiu amb l’article determinat 
  en nominatiu, acusatiu i datiu 
- Interrogatiu Was für ein- ...? 
- Formació de paraules: adjectius amb un 
- Formació de paraules: substantius en -ung  
 
3. Components fonètics: 
 
Diferenciació entre <b>, <d>, <g> i <p>, <t>, <k> 
 
4. Lèxic: 
- Correus i telecomunicacions 
- medis tècnics de comunicació  
- aparells d’us quotidià 

 
Landeskunde:  
 
El rellotge de cuco , record típic de la Selva 
Negra 
Diferents estils de comunicació 
Ein Quiz zu Gewohnheiten in Deutschland  
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UNITAT 11– Unterwegs 
Tema: El tràfic 
El cotxe. Transports. La ciutat: adreces, carrers, llocs 
importants, etc. Orientar-se en la ciutat. Descriure el camí. El 
tràfic en la ciutat. Informació sobre la situació del tràfic i el 
temps per a viatjar  

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques 
final(s): 

• Indicar als companys el camí 
exacte del centre a casa 

• Debat sobre problemes de tràfic 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● Indicar el camí 
● orientar-se, descriure el camí 
● donar i demanar informació sobre la situació del tràfic    i el temps  
● donar ordres i indicacions 
● raonar 
● entendre audicions com:  
Descripció d’un camí 
Informació en la radio sobre el tràfic de les carreteres 
● comprendre texts escrits com: Informació i pronòstics sobre el 
temps atmosfèric, e-mails sobre visites i vestimenta  adequada 
● produir texts orals com: descripció d’un camí, conversar sobre l’ús 
personal de la bici, opinar sobre problemes de tràfic 
● produir texts escrits com: 
     Contestar un e-mail i descriure el camí 
     Escriure un e-mail donant consells per viatjar 
 
2. competència discursiva (tipologia de textos) 
orals 
▪ fotonovel·la (Männer!) 
▪ diàlegs 
▪ conversacions 
-Bolletins informatius radiofònics 
escrits: 
▪ text amb instruccions 
▪ texts periodístics: queixes sobre la seguritat vial 
▪ test: preguntes sobre seguritat vial 

1. Exponents lingüístics 

Ortsangaben machen: woher, wo, wohin 

Ausführliche Wegbeschreibung verstehen, 

Wege und Verkehr beschreiben 

Etwas begründen; 

Sicherheitshinweise verstehen 

Nachrichten zum Wetter und Verkehrsnachrichten verstehen 

Kurze Zeitungstexte lesen 

Regeln für Autofahrer in Deutschland verstehen 

 
2. Components gramaticals: 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 
- preposicions locals amb datiu: aus,von, bis zu, an ... vorbei, gegenüber 
- preposicions locals amb acusatiu: durch, entlang, um, über 
- la conjunció deshalb (receptiu) 
- formació de paraules amb –bar (verb > adjectiu) 
- formació de paraules amb –isch, -ig (substantiu > adjectiu) 
 
3. Components fonètics: 
Sos i fonemes consonàntics i les seves agrupacions: <pf>,  <ts>, <tz>, 
<z>,<t+ion>, <ks>,<chs>, <gs>, <x>, <kv>, <qu> 
 
4. Lèxic: 
- condicions atmosfèriques: previsions 
  meteorològiques 
- transport particular. Circulació i seguritat .vial 

Landeskunde:  
 
Alemanya com a “país automobilístic” 
Tòpic: Alemanya país ideal pels conductors 
El carnet per punts en Alemanya 
Les ciutats Flensburg, Hamburg, Hannover i 
Frankfurt am Main 
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UNITAT 12 – Reisen 
Tema: Viatges 
Agencies de viatges. Tipus de allotjament i viatges. 
Vacances. Medis de transport .Equipatge. Anuncis. Postals 

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques 
final(s): 
• Preparar un viatge, una ruta real o virtual 

• Escriure postals 

• Debat sobre el viatge ideal 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
● proposar destinacions vacacionals 
● valorar propostes 
● expressar acord i desacord 
● expressar i justificar gusts i preferències  vacacionals 
● descriure llocs, destinacions 
● Donar i demanar informació sobre viatges, allotjament,  
   i preus 
 ● Reservar un viatge 
● entendre audicions com:  
Una conversació en una agència de viatges 
● comprendre texts escrits com: anuncis de allotjament, part d’un text 
periodístic sobre un viatge, postals, test breu de personalitat 
● produir texts orals com: opinar sobre allotjaments, descriure un 
viatge ideal, conversar sobre experiències personals en viatges 
● produir texts escrits com: Escriure postals 
 
2. competència discursiva (tipologia de textos) 
orals 
▪ fotonovel·la: plans per les vacances (Reisepläne) 
▪ conversació sobre les vacances ideals 
▪ conversació transaccional(agència de viatges) 
▪ presentació d’un projecte de viatge 
▪ entrevista 
escrits: 
▪ Anuncis 
▪ postals 
▪ noticia en el diari 

1. Exponents lingüístics 

Reiseziele angeben 

Kleinanzeigen und Werbeaussagen zu Unterkünfte verstehen 

Im Reisebüro Informationen holen und eine Reise buchen 

Einladungen schreiben und Vorschläge machen  

Eine Traumreise planen 

Ein Gespräch über eine Reise 

Aktivitäten im Urlaub. 

 
2. Components gramaticals 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 
- Preposicions locals: an, auf, in 
- Preposicions temporals: von ... an, über 
- Preposició modal ohne + Akk 
- Declinació del adjectiu sense article 
 
3. Components fonètics: 
 
Cadència, accents i pauses en l’oració 
 
4. Lèxic: 
- vacances i viatges 
- tipus d’allotjaments 
- llocs d’interès turístic: tipus de paisatges 
 

 
Landeskunde:  
 
Destinacions turístiques en Alemanya, Àustria i 
Suïssa 
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UNITAT 13 – Geld 
Tema: Economia 
Transaccions bancàries i comercials, dades econòmiques, 
formes de pagament, tipus de financiació, vida amb i sense 
diners. 

OBJECTIU FINAL 
Possible/s tasca /tasques 
final(s): 
 

• Fer transaccions comercials. 

• Utilitzar diferents tipus de 
pagament. 

Competència pragmàtica Continguts morfosintàctics, fonètics i lexico-semàntics Competència general 
(socio)-cultural i/o intercultural 

1. competència funcional: 
(objectius de comunicació/àmbits) 
 
● Demanar informació bancària o econòmica. 
● expressar desitjos i consells 
● parlar sobre problemes o dubtes econòmics. 
● raonar 
● entendre audicions com:  
Relats curts sobre situacions als caixers de bancs. 
Una entrevista sobre aspectes econòmics a un banc o un negoci. 
Conversacions sobre tema Diners. 
● comprendre texts escrits com: 
       Un text econòmic sobre formes de financiació. 
       Un caixer automàtic 
       Part de documents: factures, transferències bancàries. 
      Consultes de clients sobre prestacions de serveis. 
● produir texts orals com: 
      Una entrevista amb un caixer o un venedor comercial. 
      Intercanviar opinions sobre condicions de pagament. 
● produir texts escrits com: 
      Apuntar problemes i possibles solucions 
      Omplir una transacció bancària. 
                                                                                                
2. competència discursiva (tipologia de textos) 
orals 
▪ conversació: condicions i formes de pagament. 
▪ diàlegs breus: problemes i consells 
escrits: 
▪ transferència bancària. Formes de pagament. 
▪ texts periodístics.  

1. Exponents lingüístics 

 

Am Bankschalter um Informationen bitten. 

Über Banken sprechen. 

Sich über Konditionen und Zahlungswege informieren. 

Über Dienstleistungen sprechen, etwas beurteilen. 

 
2. Components gramaticals 
 
▪ Morfologia i sintaxi: 
 
- Indirekte Fragen mit Fragepronomen was, wo...:Wissen Sie noch, was/wo...? 
- Indirekte Fragen bei Ja-/Nein-Fragen: Weisst du, ob man hier....? 
- Verb lassen. 
 
3. Components fonètics: 
 
Accents i pauses a les oracions d’estil indirecte. 
 
4. Lèxic: 
 
- Banc, transaccions bancàries i serveis bancaris. 
 

 
Landeskunde:  
 
La vida a Alemanya. Nivell de vida a Alemanya. 
 

 
  



INTERMEDI B1:  TEMPORITZACIÓ DEL LLIBRE DE TEXT “LINIE 1 B1” (2021-2022) 

 

 

HÖREN LESEN SCHREIBEN SPRECHEN VOKABEL GRAMMATIK PHONETIK

1 NEUE NACHBARN

Um Gefallen bitten

Hausregeln

Beschwerden

E-Mail

Hausordnung

Blogeintrag

Beschreibungen

Um einen Gefallen 

bitten

Beschreiben

um Hilfe/Gefallen bitten

über Hausregeln und 

Nachbarn sprechen

Wohnen, Alltag

Wechselpräpositionen

Infinitiv mit zu

sowohl… als auch

Bitten emotional 

sprechen

2 HIER KAUFE ICH EIN

Bürogespräche und beim 

Einkaufen

Reklamation

Artikel

Mahnung

Text über 

Einkaufsmöglichkeiten

Vor- und Nachteile 

ausdrücken

Reklamieren

Einkaufsgespräche

Einkaufen

Reflexivpronomen im Akk. und Dativ

Relativpronomen im Akkusativ

sondern

Was ist 

freundlich?

3 WIR SIND FÜR SIE DA
Nachbarngespräche

Mail-box-Nachricht

Brief

Infotexte
E-Mail

sich informieren

Sperrnotruf anrufen
Serviceleistungen

Genitiv

Nebensätze mit obwohl

Schwierige 

Wörter

4 SCHMECKT'S? Smalltalk
Umfrage

Text

Bildgeschichte

Text

Beschreiben,

berichten

Ratschläge geben

Essen und Trinken

Konjugation: Präteritum

NS mit deshalb, deswegen und 

trotzdem

Sprechtempo und 

Pausen

D
EZ 5 JETZT VERSTEHE ICH DAS Interview Artikel

Blog

Sprachprofil

Tipps geben, beruhigen

diskutieren
Sprachen

Konj: Futur, Konjunktiv II müssen

NS seit, seitdem, bis

Intonation

Aussagesatz als 

Frage

JA
N

6 IM KRANKENHAUS
Anruf

Arztgespräche
Gesundheitsberufeprofile Formular

einen Notfall melden

Gefühle, Ängste, Mitgefühl 

ausdrücken

Gesundheit NS damit, um… zu, nicht nur… sondern Doppelvokale

7 ALLES FÜR DIE UMWELT Interview

Tipps zum Energiesparen

Zeitungsartikel

Infotexte

Kommentar
diskutieren, zustimmen, 

widersprechen,…
Umwelt Konjug: Passiv sch / s

9 EIN NEUER JOB
Gespräche (Arbeit)

Video-Präsentation

Chat

Stellenanzeige
Forumstext

Vorstellungen, Erfahrungen

Über Irreales sprechen
Arbeiten

Konjunktiv II

Verben mit Präpositionen

dass- Satz

Umlaute ä, ö, ü

10 SPORT MACHT SPAß

Gespräche und

Meinungen

Radionachrichten

Anzeigen

E-Mail

Zeitungsbericht

Private und offizielle E-

Mail

Vorschlagen, planen, 

annehmen, ablehnen
Sport Adjektivsteigerung und Deklination

Intonation beim 

Vorlesen

11 MÜTTER, VÄTER, KINDER

Radiointerview

private Gespräche

Lied

Bildergeschichte

Blogbeiträge

Informationstext

Meininugsäußerungen

E-Mail

Meinungsäußerungen

Berichten

Telefongespräch

Familie

Idefinitpronomen

nicht/nichts/kein brauchen zu + Inf

NS während

Kontrastakzent in 

Fragen mit oder

A
P

R
IL

12
BERUFLICHE 

ANERKENNUNG

Telefongespräch

Berufliche Anerkennung

Erfolgsgeschichte

Berufsprofil

Lebenslauf

Test Berufsauswahl

Erfolgsgeschichte

Berufsprofil

Lebenslauf

Berufbeschreibung

Über Beruf und Werdegang 

sprechen

Beruf

Konj: Plusquamperfekt

NS nachdem

manche

Infinitiv als Nomen

Wortakzent in 

Komposita

M
A

I

14 EIN NEUES ZUHAUSE

Interview

telefonische Anmeldung

Präsentation

Zeitungstext

offizieller Brief

Werbetext

Präsentation

Telefongespräch

Vermutungen ausdrücken

Meinung äußern

Haus

n-Deklination

Relativsätze mit Präposition, wo und 

was

Vokale und 

Umlaute „ie, u, ü, 

e, o, ö“

FE
B

2
. Q

U
A

R
TA

L

M
Ä

R
Z

LE TITEL
LERNZIELE INHALTE

O
K

T

1
. Q

U
A

R
TA

L

N
O

V



INTERMEDI B2.1.:  TEMPORITZACIÓ DEL LLIBRE DE TEXT “ASPEKTE NEU B2 TEIL 1” (2021-2022) 

 

  

HÖREN LESEN SCHREIBEN SPRECHEN MEDIATION VOKABELN GRAMMATIK PHONETIK

Forumsbeitrag Gespräch
Heimat

Satzbau
Inter-nationale 

Wörter

Kommentar
Eine Meinung äußern, 

ablehnen,

Vorurteile

Klischees
Negation Wortakzent

 einer Meinung 

zustimmen

Migration

Radiosendung, Small talk Sprechen Vergleichssätze Nachdruck

Interview Konstruktiv diskutieren Kommunikation Sprachen Das Wort es
Satzakzent und 

Satz-melodie

Non-verbale 

Kommunikation

ach-Laut 

ich-Laut

sch-Laut

Bewerbung Arbeit
Konsonanten-

häufung

Anzeige Gleichberechtigung /sp/ /st/

Interview

Radio-sendung RS mit „wer“ /s/ /z/

Reportage
Armut Alltag Nomen-Verb-Ver-

bindungen

/ü/ /u/

Radiofeature Passiv Fremdwörter

Interview
Indefinit-

pronomen

M
A

I

5b

TITEL

N
O

V
.

2
. Q

U
A

R
TA

L
1

. Q
U

A
R

TA
L

D
EZ

.
JA

N
.

FE
B

.-
M

Ä
R

Z
A

P
R

IL

PRÜFUNGS-VORBEREITUNG und Wiederholung

WISSEN-

SCHAFT
Artikel Leserbrief Argumentieren Wissenschaft Wissen-schaft

Zweiteilige 

Konnektoren

4
ZUSAMMEN 

LEBEN
Cartoons

Zeitschriften-

artikel

Textzusammen-fassung 

und Diskussion

2
SPRICH MIT 

MIR
Fachartikel

Antwort auf 

einen 

Blogbeitrag

3
ARBEIT IST 

DAS HALBE 

LEBEN

Umfragen Fachartikel

5

Le
kt

io
n LERNZIELE INHALTE

1 HEIMAT Radiobeitrag
Nach-

erzählung

Auswanderungs-

gründe



INTERMEDI B2.2.: 

TEMPORITZACIÓ DEL LLIBRE DE TEXT “ASPEKTE NEU B2 TEIL 2” (2021-2022) 

SEMESTRE UNITATS 

1er: octubre-febrer 1, 2, 3 

2on: febrer-juny 4, 5, 6 

 

Continguts detallats de la temporització:  

Continguts comunicatius:  Per a assolir els continguts comunicatius 
esmentats, es tractaran les següents 
estructures lingüístiques:  

UNITAT 1: Presa de contacte, repàs continguts i introducció al curs 

Oral: 

- Einen Text zum Thema „Sprachen und 

Dialekte” verstehen. 

- Ein Interview zum Thema “Dialekte in der 

Arbeit” verstehen. 

- Über die eigene Sprachbiographie 

sprechen 

Escrit: 

- Eine Redewendung der eigenen 

Muttersprache auf Deutsch erklären. 

- Einen Text zum Thema “Medizinisches 

Personal und Dialekte” schreiben. 

1. Components gramaticals: 

- Passiv und Passiversatzformen 

2. Components fonètics:  

Es treballaran dificultats individuals, i dificultats 

específiques com la dièresi i l´entonació.  

 

3. Lèxic: 

Es treballarà vocabulari relacionat amb les llengües 

i els dialectes. 

 

 

UNITAT 2: Lektion 6: Fit für... 

Oral: 

- Telefongespräch erfolgreich bewältigen. 

- Tipps für den Umgang mit Kollegen am 

Arbeitsplatz verstehen. 

- Über Onlineeinkauf sprechen. 

 

Escrit: 

- Einen persönlichen Brief schreiben.  

- Informationen aus einem Text 

weitergeben. 

 

1. Components gramaticals: 

- Passiv mit sein 

- Vergleichssätze mit als, als ob, und als wenn im 

Konjunktiv II. 

  

2. Components fonètics:  

Es treballaran dificultats individuals, i dificultats 

específiques com la dièresi i l‘entonació.  

 

3. Lèxic: 

Vocabulari relacionat amb el món laboral i les 

compres per internet. A més expressions per 

poder-se comunicar per telèfon.  

POSSIBLE TASCA FINAL: Una conversa telefònica de tipus formal 

  



Continguts comunicatius:  Per a assolir els continguts comunicatius 
esmentats, es tractaran les següents 
estructures lingüístiques:  

UNITAT 3: Lektion 7: Kulturwelten 

 

Oral: 

- Ein Buch oder ein anderes kulturelles 

Ereignis vorstellen.  

- Über Weltkulturerbe sprechen. 

 

Escrit: 

- Eine kurze Kriminalgeschichte schreiben. 

- Eine Geschichte zu einem Bild erfinden/ 

zusammenfassen.  

 

1. Components gramaticals: 

- Textzusammenhang. 

- Modalsätze mit dadurch, dass und  indem.  

2. Components fonètics:  

Es treballaran dificultats individuals, i dificultats 

específiques com la dièresi i l‘entonació.  

3. Lèxic: 

Vocabulari relacionat amb delinqüència i crims. 

També vocabulari relacionat amb literatura, 

llibres i històries i cultura general.  

POSSIBLE TASCA FINAL: Preparar activitats per grups per a la realització d’un 

„concurs“ amb preguntes i tipus d’exercici creats pels propis alumnes.  

 

UNITAT 4: Lektion 8: Das macht(e) Geschichte 

Oral: 

- Irrtümer der Geschichte kennenlernen und 

darüber berichten. 

- Einen Text zum Thema „Gelebte Geschichte” 

verstehen. 

- Zeitzeugenaussagen und eine Chronik 

verstehen.  

 

Escrit: 

- Informationen aus unterschiedlichen Quellen 

in einer Kurzpräsentation zusammenfassen. 

- Informationen über die Teilung Deutschlands 

zusammenfassen.  

1. Components gramaticals: 

-Nomen, Verben und Adjektive mit 

Präpositionen. 

-Indirekte Rede mit Konjunktiv I  

  

2. Components fonètics:  

Es treballaran dificultats individuals, i dificultats 

específiques com la dièresi i l‘entonació.  

 

3. Lèxic: 

Vocabulari relacionat amb temes històrics i 

expressions que permetin fer una presentació 

ordenada d’un tema concret.  

POSSIBLE TASCA FINAL: Petita presentació sobre un tema de la història recent 

d’Alemanya o d’un altre país.  

  



Continguts comunicatius:  Per a assolir els continguts comunicatius 
esmentats, es tractaran les següents 
estructures lingüístiques:  

UNITAT 5: Lektion 9: Mit viel Gefühl... 

Oral: 

- Dialoge verstehen und Aussagen emotional 

verstärken. 

- Einen komplexen Vortrag zum Thema 

“Angst” verstehen. 

- Gedichte und Sprüche lesen und darüber 

sprechen.  

 

Escrit: 

- Eine E-Mail mit Tipps zur 

Entscheidungsfindung schreiben. 

- Notizen zu einem Artikel Machen. 

 

 

1. Components gramaticals: 

- Nominalisierung von Verben. 

- Modalpartikeln. 

 

  

2. Components fonètics:  

Es treballaran dificultats individuals, i dificultats 

específiques com la dièresi i l‘entonació.  

 

3. Lèxic: 

Vocabulari entorn els sentiments i la manera 

d’expressar emocions. A més expressions que 

permetin mostrar acord, i desacord quant a 

situacions on hi intervenen els sentiments. 

 

POSSIBLE TASCA FINAL: Recerca i explicació de com es celebren dies festius concrets 

a Alemanya i perquè es celebren.  

 

UNITAT 6: Lektion 10: Ein Blick in die Zukunft 

 

Oral: 

- Über die Rolle und den Nutzen von 

Robotern in der Zukunft sprechen. 

- Über Zukunftsszenarien in Büchern, 

Theater und Film sprechen. 

- Ein Hörspiel verstehen. 

 

Escrit: 

- Einen Artikel über Zukunftsideen für den 

Gesundheitsmarkt zusammenfassen. 

- Ein Interview über „Berufe der Zukunft” 

analysieren. 

- Einen Beschwerdebrief schreiben.  

 

1. Components gramaticals: 

- Partizipien als Adjektive. 

- Konnektor während, Präpositionen mit Genitiv. 

  

2. Components fonètics:  

Es treballaran dificultats individuals, i dificultats 

específiques com la dièresi i l‘entonació.  

 

3. Lèxic: 

Vocabulari relacionat amb feines del futur i 

expressions que permetin argumentar a favor o 

en contra. A més, expressions i vocabulari que 

ajudi a resumir textos per a poder entendre’ls 

millor.  

 

POSSIBLE TASCA FINAL: Presentació de com s’imaginen el futur en 20 anys.  

 



AVANÇAT C 1.1.: 

TEMPORITZACIÓ DEL LLIBRE DE TEXT “SICHER C1.1!” (2021-2022) 

Trimestre Lliçons 

1r semestre (octubre - febrer) 1, 2, 3 

2n semestre (febrer – juny) 4, 5, 6 

 

A més dels continguts de el llibre de text es tractaran altres temes amb material àudio i 

escrit de televisions i diaris segons els interessos dels alumnes. 

 

Lliçó 1 

Objectiu comunicatiu: saber comprendre i interpretar correctament textos sobre la vida actual a mitjans de 

comunicació, inclosos els missatges implícits, humorístics i les al·lusions i saber reaccionar de forma 

adequada. 

 Temes  La vida moderna 

- El ritme de vida     - La cartellera de cinema 

- Addicció al mòbil     - Lisa Bassenge: Van Gogh 

- La definició de la felicitat    - La societat en canvi 

- Presentació de la pel·lícula Frau Ella   - Mètodes de relaxació 

- Estils de vida     - Consumisme 

- Els mitjans de comunicació en el passat 

- Els joves i els mitjans de comunicació 

- Un viatge al voltant de el món 

Tasques  - - Entrevistar els companys de classe 

- - Elaborar un quiz de el curs sobre els companys 

- - Presentar una conferència curta sobre els canvis en la societat 

- - Comentar un text sobre la felicitat i debatre el seu contingut 

- - Escoltar i comentar una cançó 

- - Veure el tràiler d'una pel·lícula 

Tipus de text  - - Comentari irònic   - Article periodístic 

- - Reportatge de ràdio  - Cançó 

- - Entrada de bloc   - Presentació 

- - Tràiler de cinema   - Resum d'una pel·lícula 

- - Recepta de cuina 

Continguts 

funcionals   

- - Presentar-se i presentar algú  - Descriure les pròpies experiències 

- - Identificar i identificar-se  - Informa d'un tema social  

-  - Formular suposicions  - Expressar dubtes i escepticisme 

- - Expressar la seva opinió, acord i desacord 

- - Referir-se a una afirmació anterior i replicar 

- - Resumir una pel·lícula i formular hipòtesis sobre una pel·lícules 

Continguts sòcio-

lingüístics  

- Interpretar una cançó  

- Reconèixer la opinió del autor d’ un text 

Continguts   -  

-  

Relacions personals i socials  

Informació i mitjans de comunicació  

lexico-semàntics -  Medi ambient  

Identitat personal: estat d’ànim 

Continguts  

gramaticals  

-  

-  

Ús subjectiu dels verbs modals  

Formació de paraules amb prefixes (miss-, zer-, ent-, de-)  



Continguts  

socioculturals   

-  

-  

Música Pop alemanya: Lisa Bassenge: Wolke 8 i Van Gogh  

Resum de la pel·lícula de cinema: Frau Ella  

 -  El cinema alemany actual  

Continguts  

pragmàtics 

(estratègies i 

mediació)  

-  

-  

-  

Saber referir-se a una font 

Saber interpretar textos humorístics  

Entendre la ironia d’ un text 

-  Saber discutir sobre diferencies culturals en relació al terme FELICITAT  

 -  Saber explicar la informació implícita d’ un text  

 

Lliçó 2  

Objectiu comunicatiu: Saber moure en el món del turisme, comprendre i contestar adequadament en 

situacions formals i informals, per escrit i oralment.  

Temes  El turisme 

- El món laboral: a l'hotel   - Records de viatge 

- Planificació d'un viatge   - Una emprenedora jove 

- Turisme Regional    - L'hotel Adlon: Eine Familiensaga 

- Nomenclatura anglesa de professions modernes 

- Sol·licituds de treball 

- Queixes i reclamacions de turistes  - Turisme sostenible 

- Unes vacances de somni   - Desenvolupament regional 

- Exemple d'una fundació empresarial amb èxit 

Tasques  - - Debatre en grups sobre les qualitats professionals en l’àrea del turisme 

- - Compilar informació d'una narració d'experiències laborals en un hotel 

- - Planificar un viatge i presentar el viatge 

- - Elaborar una visita guiada 

- - Llegir i contestar queixes grotesques 

- - Comentar un reportatge sobre una jove emprenedora i la seva empresa 

Tipus de text  - - Reportatge de revista   - Trucada telefònica formal 

- - Comentari radiofònic   - Fullet d'una agència de viatge 

- - Joc de rol   - Descripció de del punt de vista personal 

- - Presentació   - Reportatge fotogràfic 

-  - Resum de pel·lícula  - Entrevista  

- - Publicitat per a un joc de premi 

- - Debat en un fòrum   - Text informatiu 

Continguts 

funcionals   

- - Aprovar o lamentar-se de les condicions de treball 

- - Formular satisfacció i disgust amb una situació 

- - Formular decepció i exculpar altres o a si mateix 

- - Reclamar i exigir canvis en les condicions 

- - Alertar de possibles problemes 

- - Descriure el propi punt de vista 

- - Descriure sentiments i emocions 

- - Convèncer o persuadir els companys 

- - Expressar interès o desinterès 

Continguts sòcio-

lingüístics  

-  

-  

Entonació i cortesia  

Ús de partícules modals  



Continguts 

lexico-semàntics  

-  

-  

Viatges, allotjament i transport 

Expressions amb verbs funcionals 

 -  Geografia i natura 

Continguts  

gramaticals  

-  

-  

Connectors concessius i restrictius 

Conjuncions bimembres  

 -  Verbs funcionals   

Continguts  

fonètics  

-  L’ entonació de les partícules modals  

 -  L’ èmfasi mitjançant l'entonació 

Continguts  

socioculturals   

-  

-  

Hotels al Mar Bàltic 

Resum de pel·lícula: L’ hotel Adlon: Eine Familiensaga  

 -  La ironia en els textos radiofònics 

Continguts  

pragmàtics 

(estratègies i 

mediació)  

-  

-  

-  

Treballar amb el diccionari monolingüe 

Entendre la ironia en un text 

Saber comportar-se adequadament en debats 

-  Mediar diferències culturals en trucades telefòniques formals   

 

Lliçó 3  

Objectiu comunicatiu: Saber comprendre recopilar informació sobre noves troballes científics, descriure, 

resumir-los i saber comentar-oralment en debats i per escrit en fòrums aportant arguments i justificant el 

propi punt de vista. 

Temes  Intel·ligència i coneixement 

- L'evolució de la intel·ligència    - Descobriments científics recents 

- Estimulació precoç     - Tests d'aptitud 

- El coneixement de la humanitat   - L'orgull i l'astúcia 

- L'evolució de la humanitat en el paleolític - Saviesa popular 

- Manteniment de la fitness mental  - Educació mediàtica 

- Informació per a votants primerencs  - El somni saludable 

Tasques  - - Conversar sobre la vida al Paleolític 

- - Debatre sobre la intel·ligència humana 

- - Resumir un text sobre l'evolució de la intel·ligència 

- - Avaluar els efectes de l'estimulació precoç 

- - Donar consells d'educació en un mail privat 

- - Comprendre la informació d'un reportatge radiofònic sobre la millora de la 

intel·ligència 

- - Aportar informació addicional a una conversa 

- - Preparar i dur a terme un debat sobre tests d'aptitud 

- - Interpretar una faula 

- - Comentar un documental sobre el coneixement del món 



Tipus de text  - - Article periodístic de ciència popular  - Glossa per a fotos 

- - E-Mail privat argumentatiu   - Documentació radiofònica 

- - Un test d'intel·ligència    - Circular sobre test d'aptitud 

- - Pel·lícula de dibuixos animats  - Text literari: una faula 

-  - Text de ciència popular   - Entrevista amb un pedagog 

- - Ressenya d'un llibre de ciència popular  - Discussió televisiva 

- - Text informatiu de ciència popular  

Continguts 

funcionals   

- - Descriure i interpretar una imatge  - Resumir i completar un text 

- - Animar, advertir i donar instruccions - Demanar i donar consells 

- - Suggerir i recomanar comportaments adequats 

- - Permetre i prohibir actituds i accions 

- - Informar sobre noves troballes científiques 

Continguts sòcio-

lingüístics  

-  Utilitzar els elements organitzatius en presentacions 

Continguts 

lexico-semàntics  

-  Investigació, ciència i tecnologia  

 

 -  Expressions modals  

 -  Govern i política: les eleccions   

Continguts  

gramaticals  

-  

-  

Oracions irreals i consecutives 

Declinació de l’ adjectiu 

 -  Articles numerals   

Continguts  

socioculturals   

-  

-  

La faula de la granota i del ratolí 

Ressenya d'un llibre de ciència popular: Josef H. 

Reichholf:Rabenschwarze Intelligenz 

 

-  

 Votants primerencs 

Apertura de negocis 

Continguts  

pragmàtics 

(estratègies i 

mediació)  

-  

-  

-  

Organitzar els arguments a l'exposar una presentació 

Admetre i retractar en un debat 

Defensar la seva opinió i recolzar-la amb arguments 

-  Moderar en un debat  

 

Lliçó 4  

Objectiu comunicatiu: Resumir les idees principals d'un text llarg, entendre les crítiques implícites, també 

en textos humorístics, i comentar-los. Parlar amb detall sobre sous, assegurances i IRPF, en registre formal i 

informal, també amb persones que parlen amb accent o colorit dialectal.  

Temes  El meu lloc de treball 

- La professió ideal per a cada persona  - La convivència amb els col·legues 

- Immigrants en la vida laboral   - El registre formal i informal 

- Empreses futures, atractives per a empleats 

- Nous estils d'empreses   - Les empreses mitjanes 

- Ingressos, sous, impostos i assegurances  - Minifeines 

- Pràctiques en empreses  - Experiències en el treball 



Tasques  - - Comentar un text sobre la recerca de la professió adequada 

- - Debatre sobre un text que dóna consells 

- - Elaborar propostes per a l'organització empresarial 

- - Formar-se una opinió basant-se en entrevistes de treballadors estrangers 

- - Informar sobre la pròpia situació laboral actual i els plans per al futur 

- - Comparar nòmines i impostos alemanys i els d'altres països 

- - Detectar al·lusions i informació irònica o implícita en un text humorístic sobre la 

convivència a la feina 

- - Redactar mails privats i formals per donar consells 

- - Comentar una pel·lícula informativa sobre Jimdo 

Tipus de text  - - Consells     - Article periodístic humorístic 

- - Entrevista    - E-mails formals i privats 

- - Exposició i disputa   - Pel·lícula documental i publicitària 

- - Nòmina     - Entrevista 

- - Text informatiu    - Llista de consells 

- - Perfils de persones 

Continguts 

funcionals   

- - Resumir i comentar un text extens 

- - Criticar i avaluar l'opinió de l'autor 

- - Defensar la pròpia posició aportant arguments 

- - Formular dubtes i escepticisme, objectar 

- - Expressar conviccions, creences i punts de vista 

- - Descriure la pròpia situació laboral 

- - Formular desitjos i projectes per al futur 

- - Informar detalladament sobre sous, assegurances i IRPF 

Continguts sòcio-

lingüístics  

-  Reconeixement i detecció de les diferències estilístiques de registres 

formals i informals, per escrit i oralment 

 - 

- 

Col·locacions en el llenguatge periodístic 

L'estil de textos humorístics, exagerats o grotescs 

Continguts 

lexico-semàntics  

-  

-  

Treball i activitats professionals 

Contractes de treball, assegurances, impostos 

 -  Economia i indústria   

Continguts  

gramaticals  

-  

-  

Les funcions gramaticals del pronom es 

La posició dels elements en l'oració 

 -  Graduació dels adjectius  

 -  Adjectius prefixats 

Continguts  

fonètics  

-  Entonació de les paraules compostes  

 -  

- 

Elusions, amagaments, canvis de ritme i fluïdesa  

Comprensió d'enunciats amb accent 

Continguts  

socioculturals   

-  

  

Detectar accents i dialectes  

Continguts  

pragmàtics 

(estratègies i 

mediació)  

-  

 

Saber comprendre una nòmina alamana 

Saber explicar el sistema de sous, assegurances i IRPF alemany i comparar-

lo amb el d'altres països 

 



 

Lliçó 5  

Objectiu comunicatiu: descriure, interpretar i comentar obres d'art, deduir conclusions, formular el propi 

punt de vista recolzant amb cites. Preparar i exposar una presentació, donar feed back i reaccionar 

adequadament a aquest  feedback. 

  

Temes  L’art  
La documenta de Kassel   - La carrera artística 

 -  La pintora Olivia Haiashi  - El món artístic 

 
-  

 La recepció artística    - Workshops artístics 

 -  L’ artista Janis Meier    - Definició de què es art 

 -  

-  

Crítica constructiva    - Plagis 

Es pot viure de l'art? 

Tasques  -  Interpretar una pintura  

 -  Aprofundir en la biografia i obra de la pintora Olivia Haiashi 

 -  Informar-se sobre la documenta de Kassel  

 -  Preparar en grup una presentació sobre art i exposar-la a la classe 

 -  Ajudar a un parent que demana consells per triar la carrera 

 -  Analitzar i conversar sobre: Què és art? 

Tipus de text  -  Text informatiu    - E-Mail privat 

 -  Pel·lícula biogràfica i presentació d'un artista 

 
-  

Text de ciència popular   

 -  Text radiofònic: impressions de la documenta  

 -  Text periodístic sobre un artista  

 -  Entrades en un bloc    - Presentació i discussió 

 -  Text informatiu    - Consells 

Continguts 

funcionals   

-  

-  

Formular suposicions i desconeixement 

Corroborar o rectificar suposicions prèvies  

 -  Formular dubtes i preguntes   - Afirmar o desmentir comentaris 

 -  Sol·licitar i donar informació i instruccions 

 -  Expressar orgull, admiració i estima  

 -  Expressar alegria  - Animar i formular afecte 

 -  Tranquil·litzar   - Formular preocupació, desestimar, desaconsellar 

 -  Donar instruccions i consells   

Continguts sòcio-

lingüístics  

-  

 

-  

Donar la benvinguda, començar, moderar i finalitzar conferències i 

presentacions 

Donar feedback a l'interlocutor o a l'auditori 

expressar crítica de forma cortès 



Continguts  

léxicosemántics  

-  

-  

El món artístic: estris, persones, accions, comentaris / avaluacions 

Preposicions que marquen discurs indirecte   

Continguts  

gramaticals  

-  

-  

Los prefixes verbals be-, ver-  

El discurs indirecte  

Continguts  

socioculturals   

-  

-  

-  

Els falsificadors d'art Wolfgang i Helene Beltracchi. La documenta de Kassel 

La pintora Olivia Haiashi 

L’ artista Janis Meier 

Continguts  

pragmàtics 

(estratègies i 

mediació)  

-  

-  

-  

-  

Indagar i recopilar informació i material  

Donar feedback a l’ interlocutor  

Desenvolupar-se en converses i presentacions 

Reconèixer els elements destacables en una discussió  

 

Lliçó 6  

Objectiu comunicatiu: Prendre apunts de textos extensos, orals o escrits, i resumint o parafrasejant 

 destacant les idees principals. Conèixer l'estructura i organització i en el món estudiantil universitari. Saber 

expressar i raons les pròpies intencions i decisions.  

Temes  La universitat 

- La carrera adequada  - Llenguatge i igualtat de gènere 

- Estudiants estrangers en universitats alemanyes 

- Comunicació intercultural - Noves troballes de la investigació 

- Consells per a l'organització dels estudis universitaris 

- Les tasques dels / les delegats / des de la dona 

- Programa de Mentoring 

Tasques  - Parlar sobre els estudis en la tercera edat 

- Fer-se una idea general dels camps d'estudi existents mitjançant descripcions 

curtes 

- Informar-se sobre la igualtat de gènere en el llenguatge mitjançant un reportatge 

radiofònic 

- Acostar-se a el tema de malentesos culturals llegint narracions d'experiències 

- Dialogar i decidir el finançament d'un projecte 

- Seguir una conferència gravada en vídeo sobre diferències culturals en el 

comportament 

- Informar sobre troballes de la investigació 

- Comentar i avaluar una pel·lícula documental sobre l'orientació universitària dels 

estudiants 

- Escriure un comentari 

Tipus de text  - - Test tipus enquesta   - Narració d'experiències 

- - Entrevista    - Documentació radiofònica 

- - Pel·lícula d'una conferència universitària 

- - Pel·lícula informativa  - Text informatiu 

- - Titulars    - Apunts d'una conferència 

- - E-mails formals i informals - Trucada telefònica formal 



Continguts 

funcionals   

- Expressar preferències, interès i desinterès 

- Poder seguir les explicacions i arguments d'un expert 

- Referir-se a exemples i experiències personals 

- Expressar sorpresa i estranyesa 

- Descriure vergonya 

- Comparar i avaluar arguments 

- Recolzar o desestimar una proposta 

- Formular acord o desacord 

- Demanar i oferir consells i ajuda 

- Formular intencions, decisions i la voluntat 

- Consolar i expressar simpatia 

- Suggerir i demanar canvis 

- Lloar i criticar 

Continguts sòcio-

lingüístics  

-  

-  

Fórmules de cortesia 

Estructurar un text usant anàfores  

Continguts 

lexico-semàntics  

-  

-  

-  

Educació i activitats acadèmiques Investigació 

científica 

Política i societat: el / la delegat / a de la dona 

Continguts  

gramaticals  

-  La recció de les preposicions: preposicions amb datiu Formació de 

substantius amb sufixos 

 -  Anàfores   

Continguts  

fonètics  

-  L’ entonació dels prefixos verbals  

 -  L’ entonació dels sufixos nominals   

Continguts  

socioculturals   

-  

-  

Malentesos interculturals a la universitat Llenguatge corporal 

 -  La delegada de la dona d’ Aquisgrà 

 -  La igualtat de gènere  

Continguts  

pragmàtics 

(estratègies i 

mediació)  

-  

-  

Recopilar informació en pàgines web  

Comprendre i saber usar les referències de connexió i cohesió textual   

-  Justificar el propi punt de vista aportant exemples i experiències  

 -  Prendre apunts i resumir destacant les idees clares  

 -  Diferències culturals en el llenguatge corporal   

 

  



AVANÇAT C 1.2.: TEMPORITZACIÓ DEL CURS 2021-2022 

1. Llibres i material de classe: 

“Grammatik aktiv”, Editorial Cornelsen, ISBN 978-03-06-021482 
Amb aquest llibre es treballarà durant tot el curs 2021-22 i els alumnes hauran de 
disposar d´un exemplar per al seu ús personal. 

Apart del llibre mencionat anteriorment el professor farà ús de llibres i materials diversos: 

Vocabulari: “Wörter zur Wahl”, Editorial Klett, www.deutschtraining.org 

Comprensió de textos orals: diversos fonts de àudios/vídeos de textos en llengua 
alemanya: cadenes de ràdio i televisió en llengua alemanya (Deutschlandfunk, ARD, ZDF, 
DW, etc.) 

Comprensió de textos escrits: diversos fonts de textos en llengua alemany amb un nivell 
lingüístic adequat (premsa escrita, per exemple “Spiegel” SZ, FAZ, etc.) 

Producció de textos escrits/Mediació escrita: DSH Studienvorbereitung 2020, DaF-
Begleiter Übungsbuch Schriftlicher Ausdruck 

Lutz Seiler: Stern 111, Suhrkamp 

2. Continguts temàtics 

Els continguts temàtics que apareixen a continuació són molt amplis. No obstant això s´intentarà 
que els alumnes en finalitzar els curs disposin d´un vocabulari i unes eines gramaticals que els 
permeten comprendre i produir de manera satisfactòria textos d´una dificultat adequats per al 
nivell C1.2. 

1er quadrimestre (octubre - febrer) 

Identificació personal: 
dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits personal i públic en 
situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de naixement, edat, sexe, 
estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència, formació i estudis, professió o 
ocupació, família, caràcter, religió, gustos i preferències, aparença física, trets més característics 
de la personalitat, estat d’ànim, experiències personals). 

Habitatge, llar i entorn: 
l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa, instal·lacions i útils de la llar, 
reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, la ciutat, el camp), regió i país. En 
els nivells més avançats es poden incloure temes sobre la flora i fauna de l’entorn de l’aprenent. 

Activitats de la vida diària: 
en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball (característiques, horari i activitat 
diària, qualificació professional, plans i condicions de treball, projectes, obligacions familiars i 
laborals). 

Temps lliure i oci: 
aficions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats intel·lectuals i artístiques, 
esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els instruments musicals. En els 
nivells més avançats es poden tractar temes sobre de la premsa, les revistes, el periodisme, etc. 

Viatges: 
transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i horaris. El 
tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), 
documents, equipatge, problemes més comuns, entrada i sortida d’un país, direccions, senyals de 
trànsit, etc. 

http://www.deutschtraining.org/


Relacions humanes i socials: 
família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions, contactes per correu ordinari i 
electrònic, pertinença a clubs o societats. En els nivells més avançats es poden incloure de forma 
general temes sobre criminalitat i justícia. 

Salut: 
parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més comunes  i 
freqüents, consultes i serveis mèdics. En els nivells més avançats es poden incloure temes 
sobre benestar personal, accidents i assegurances. 

2n quadrimestre (febrer - juny)  

Educació: 
estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i tasques. En els 
nivells més avançats es poden tractar temes relacionats amb les qualificacions i certificacions 
vocacionals i acadèmiques. 

Compres i activitats comercials: 
tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors), articles domèstics, estris bàsics del 
col·legi o del treball; preus, moneda, bancs, restaurants, bars, formes de pagament, 
reclamacions. En els nivells més avançats es poden incloure els requisits per a les 
instal·lacions públiques. 

Alimentació: 
pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes, menús, 
restaurants. 

Béns i serveis: 
transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, 

estacions de servei, comissaries de policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística. 

Llengua i comunicació: 
la llengua que s’estudia i  el seu lloc en el món, els idiomes, les tecnologies de la informació i 
comunicació, la premsa, la ràdio. En els nivells més avançats es poden incloure temes sobre les 
habilitats per expressar-se i per establir comunicació. 

Fenòmens atmosfèrics més comuns: 
prediccions; cura del medi ambient. 

Ciència i tecnologia: 
avanços científics, mitjans tecnològics. 

3. Continguts gramaticals: 

En arribar al nivell C1.2 els alumnes teòricament ja han tractat de manera exhaustiva la gramàtica 
de la llengua alemanya. Per tant, s´intentarà reforçar i repassar al llarg del curs escolar els 
aspectes gramaticals de més dificultat i els que més necessaris semblen segons els requeriments 
de l´alumnat. Primordialment es tractaran en classe els temes del llibre “Grammatik aktiv” 
(Cornelsen) que corresponen al nivell C1. 

Aquest temes estan marcats dins el llibre amb el distintiu “C1” i se reparteixen entre els dos 
quadrimestres de la següent manera: 

1r quadrimestre (octubre – febrer) 

7, 8 10, 12,13, 14, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 49 

2n quadrimestre (febrer – juny) 

53, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88. 

No obstant això sempre i com ja s´ha mencionat anteriorment el professor donarà prioritat a les 
necessitats dels alumnes i en qualsevol moment es podran tractar aspectes gramaticals diferents 
als  que es descriuen als apartats del llibre de gramàtica. 



4. Expressió oral: 

L´expressió oral s´ha de practicar a classe, ja que és una destresa que generalment requereix la 
pràctica amb un interlocutor. Per tant està prevista la pràctica regular dels continguts i formats 
que els alumnes necessiten per a la preparació de l´examen final. En aquest sentit practicarem 
sobre tot els discursos en forma de monòleg i diàleg, amb un ampli ventall de temàtiques 
orientades als continguts anteriorment mencionats. 

5. Expressió escrita: 

La pràctica de l´expressió escrita s´ha de treballar i explicar a classe. No obstant això es 
necessari un esforç per part dels alumnes, ja que aquesta destresa s´haurà de practicar a casa. 
El treball a classe estarà sobre tot orientat a l´estructura i la coherència dels diferents textos de 
l´examen final, el vocabulari del llenguatge escrit dels continguts temàtics anteriorment descrits, 
l´ús de connectors                                 així com les dificultats que poden sorgir en qualsevol moment i segons les 
dificultats personals de cada alumne. 

6. Comprensió lectora: 

A classe treballarem amb material escrit autèntic, sobre tot de la premsa en llengua alemanya. 
Les temàtiques s´adaptaran als continguts temàtics anteriorment mencionats. La pràctica de la 
lectura és molt important i s´ha de practicar també fora de classe. Amb vista a l´examen es 
treballaran formats que permetran a l´alumne la pràctica de la comprensió lectora específica com 
poden ser respostes múltiples, textos amb buits, etc., ja que apart de la simple comprensió lectora 
al professor li pareix important la pràctica habitual del format final de l´examen. 

Apart de textos d´un format menys extens es proposa a l´alumnat la lectura de literatura en 
llengua alemanya, ja que aquesta activitat permet millor encara una immersió en la llengua que 
aprenem. A l´apartat “Llibres i material de classe” hi ha una proposta (Lutz Seiler, “Stern 111”). No 
obstant resulta a vegades complicat proposar una lectura obligatòria, ja que els gustos i 
preferències dels alumnes són diversos. Per tant al llarg del curs es proposaran altres obres de 

lectura, fomentant d´aquesta manera també l´intercanvi i la afició a la literatura en llengua 
alemanya en general. 

7. Comprensió auditiva: 

La comprensió auditiva en aquest nivell resulta molt important, ja que també és la base de la 
producció oral. Se treballarà amb textos autèntics de diferents cadenes radiofòniques i televisives 
en llengua alemanya. En aquest sentit s´utilitzaran textos de diferents àmbits i temàtiques, sempre 
dins del marc que preveu l´apartat “Continguts temàtics”. Els diferents aspectes que es treballaran 
a classe seran, entre d´altres: contingut general, continguts específics, vocabulari, accents i 
varietats, formes específiques del llenguatge oral. També i amb vistes a l´examen de certificació 
es practicaran els diversos formats d´àudios que formen part de la prova. 

8. Mediació lingüística: 

La pràctica d´aquesta destresa es durà a terme mitjançant exemples concrets i es practicarà 
conjuntament amb les activitats de expressió escrita i oral. 

  



AVANÇAT C2: TEMPORITZACIÓ DEL CURS 2021-2022 
 

Llibre de text emprat al curs: ERKUNDUNGEN C2 LEHRBUCH FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE, Schubert-
Verlag Leipzig (continguts didàctics a l´annex I-C2) 
Llibre de vocabulari: WÖRTER ZUR WAHL, WORTSCHATZÜBUNGEN DaF, Klett (continguts a l´annex II-C2) 
Llibre complementari de gramàtica: C-GRAMMATIK, Schubert-Verlag Leipzig 
Nombre alumnes: 16   
Anàlisi inicial: es detecten diferents nivells en quant a correcció gramatical, fluïdesa (expressió oral i 
comprensió escrita); encara s´observen moltes errades bàsiques i mancança vocabulari i estratègies 
d´autonomia 
 

Enfocament del curs 
Encara que l´objectiu principal per alguns participants sigui l´obtenció del certificat, les nostres classes no 
s´han de comprendre com un curs de preparació a l´examen de certificació. L´objectiu és la millora del nivell 
de llengua i complir amb els descriptors principals d´un nivell C2. Una vegada arribat aquest punt, s´haurà 
aconseguit també la capacitat necessària per a superar els exàmens de certificació.  
Aconseguir els objectius d´un nivell C2 és un camí llarg que exigeix una dedicació màxima per part de 
l´alumnat, i és clar que la major part de dedicació ha de tenir lloc fora de l´aula. Cada alumne ha de ser 
conscient del temps i la dedicació reals que té disponible. Per tal d´evitar frustracions, cal ser capaços de 
prioritzar i de ser realista per a posar-se objectius factibles.  
 
La meva intenció és prendre la funció de moderadora, assessora, orientadora i motivadora en aquest 
procés. 
 
Pilars principals de la nostra pràctica durant aquest curs 
Per a visualitzar la varietat de la nostra feina dintre i fora de l´aula, vull nombrar els 10 pilar més importants 
que influiran en el desenvolupament del curs: 
1. Llibre de text 

 
“Erkundungen C2” ens servirà de base i font d’idees per a la nostra feina. El solucionari facilitarà 
l´aprenentatge autònom. Només treballarem amb una selecció de tot el material proposat i el fil 
argumental pot anar passant per textos i activitats de diferents capítols. 
 
El llibre ofereix 8 unitats amb una estructura molt clara:  
 
Part A, textos i exercicis principals: Aquí es treballarà una selecció dels textos i exercicis variats de 
comprensió, expressió, gramàtica i mediació.  
 
Part B, tasques tipus examen de certificació “Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom” i 
recomanacions per a la seva preparació. Es considera principalment d´autoaprenentatge (correcció a nivell 
individual amb solucionari; les propostes d´expressió de producció escrita de la part C es poden lliurar a la 
tutora a ritme individual). 
 
Part C, aprofundiment de l´ús de la llengua (exercicis i explicacions lèxics i gramaticals), farem una selecció 
d´exercicis a classe o com a deures (correcció a nivell individual amb solucionari i aclariment de dubtes a 
classe).  

  



Previsió aproximada de temporització de les unitats (només una selecció de continguts): 
 
Unitats 1 - 3 - 2 - 4:  25.10.2021 – 22.12.2021 
Unitats 3 – 6 – 4 - 5:  10.01.2022 – 04.03.2022 
Unitats 5 – 7 - 8:  07.03.2022 – 30.05.2022 
 
Nota: Pel que fa al material del llibre, e recomana centrar-se únicament en els textos i exercicis proposats al 
llarg del curs. Es molt important guardar temps per a poder dedicar-se també a millorar mancances 
individuals i fer les tasques proposades al Classroom. 

2. Actualitat i continguts socioculturals 

Apart del material del llibre de text treballarem textos escrits i orals autèntics i de l´actualitat, que també 
ens permetran completar els temes del currículum i tractar certs aspectes culturals.  

3. Llibre de pràctiques de vocabulari  

El llibre de vocabulari “Wörter zur Wahl” principalment anirà destinat a l´estudi a casa i s´aniran indicant els 
exercicis que els alumnes han de treballar. A l´hora de treballar certs exercicis del llibre a classe, els 
alumnes rebran una fotocòpia (vol dir que no cal portar-lo a classe). 
 
Nota: Per tal de facilitar la correcció amb el solucionari i poder anar repetint els exercicis o determinats buits 
complicats, es recomana no emplenar els buits al mateix llibre. Al llibre només s´haurien de marcar amb un 
asterisc els buits que no s´hagin resolt bé (cadascuna de les vegades). D´aquesta manera, quan es repeteix 
algun exercici, només cal fixar-se en els buits marcats. 

4. Estratègies d´aprenentatge, eines a la xarxa (diccionaris monolingües, de sinònims, cercador Google 
com a eina de referència d´expressions), aplicacions d´aprenentatge (com Quizlet o Quizziz) 

A classe també hi haurem de dedicar una part del nostre temps a tècniques d’aprenentatge, el 
desenvolupament d´una capacitat d´autoanàlisi, d´autoaprenentatge i d´estratègies de millora individual, 
necessaris per a poder avançar a un nivell tant exigent.  

5. Correcció d´errades 

Un factor molt important per a nosaltres a classe seran la correcció de les errades i la millora de la 
flexibilitat estructural i lèxica a l´expressió escrita i oral. Compartirem GoogleDocs amb correccions 
d´errades que hagin sortit als debats i també a algunes produccions escrites.  
 
Una eina per a millorar la correcció individual, es una gramàtica, com per exemple “C-Grammatik”. Ofereix 
breus explicacions, llistats exhaustius i molts exercicis. Al Classroom es faran propostes de capítols de repàs 
i d’aprofundiment, segons els problemes generals que es vagin detectant al grup.  
Apart d´això, cadascun haurà d´analitzar les seves mancances i repassar els temes adients. A la biblioteca hi 
ha molts de llibres d´exercicis de gramàtica per a treballar temes determinats en lloc. 

6. Classroom 

La nostra eina de comunicació i de marcatge de ritme serà “Classroom”, per la qual cosa serà indispensable 
donar-se d´alta al gmail corporatiu (l´alumnat ha rebut les credencials a l’adreça de correu electrònic 
particular indicada a l´hora de la inscripció al curs). Ens servirà, entre d´altres per a: 
 

▪ converses informals (“Stream” i comentaris) 
▪ material i exercicis complementaris vists a classe   
▪ propostes de material d´autoaprenentatge 
▪ aclariment de dubtes que hagin sortit a classe 
▪ informació sobre les diferents tasques d´avaluació a l´examen de certificació 



▪ tasques temporitzades sense o amb avaluació, que permetran un seguiment individual de la feina 
de cada alumne/alumna (expressió escrita o de vegades pot ser oral; repàs d´un tema gramatical; 
una tasca setmanal a l´apartat “Medien” [la seva finalitat és que cada alumne dediqui generalment 
entre mitja i una hora a la setmana per a veure y escoltar els textos, reportatges o espais televisius 
proposats i escrigui un breu comentari sobre la experiència en lliurar la tasca com a “feta”]. 

7. Blog 

Com a eina addicional i opcional, l´alumnat disposarà d´un Bloc amb enllaços d’interès (mediateques, diaris, 
etc.) i publicacions complementàries relacionades amb alguns temes que s´han tractat a classe.  

8. Ponències 

Es programaran diferents seqüències d´expressió oral, com poden ser:  

▪ resums d´articles sobre diferents temes del currículum amb un debat a continuació 
▪ monòlegs estructurats sobre temes d´actualitat (freier Monolog mit kurzer Gliederung) 
▪ resums de reportatges o altres programes televisius 

Apart de les ponències ofertes per part de l´alumnat, durant el primer trimestre tenim programades dues 
ponències socioculturals per part de la lectora sobre Àustria i les varietats lingüístiques. 

9. Pràctica de tasques format exàmens de certificació 

Durant tot el curs es practicaran formats més curts de tipus de tasques d´examen. També es preveuen 
sessions més llargues amb parts d´exàmens sencers. Degut a la llarga durada dels exàmens de certificació, 
algunes pràctiques també es faran com a deures a casa. 

 

10. Lectura 

Al llarg del curs es llegiran dues obres literàries de parla alemanya. 
 
La primera lectura serà “Die Schachnovelle” de Stefan Zweig. Es proposa l´edició de Reclam amb material 
addicional.  
La lectura serà individual i es planificarà un intercanvi d´impressions a una classe en gener, després de les 
vacances de Nadal.  
 
La segona lectura una novel·la serà contemporània, amb vocabulari actual i, en part, col·loquial: 
“Qualityland” de Mark-Uwe Kling (versió gris o negra). Temps de lectura: Des de gener fins finals d´abril. 
Posada en comú/intercanvi d´impressions primera setmana de maig.  

 


