
CURS ESPECIAL D’ALEMANY AVANÇAT  

 
Eintauchen in die deutsche Sprache und Kultur 

 
- Alemany per a estudiants avançats - 

Aquest curs està dirigit a estudiants amb un nivell avançat d’alemany, corresponent a B2 (cap a 
C1) que volen: 

• desenvolupar les seves habilitats orals 
• guanyar fluïdesa 
• practicar tot tipus de terminologia de l'àmbit quotidià i actual 
• mantenir converses amb facilitat i seguretat 
• millorar la comprensió i expressió oral 
• ampliar el seu vocabulari 

Objectius del curs:  
Tenir accés a un repertori lingüístic ampli: 

- Conèixer i practicar vocabulari específic de diferents temes de l'actualitat (tecnologies 
noves, economia, habitatge, tradicions, gastronomia, treball, art, vida a Europa i al món, 
natura, relacions, emocions, literatura, etc.) 

- Aprendre expressions informals i dites alemanys i el seu ús en funció del context 

Saber desenvolupar-se en diferents situacions d'àmbit social o professional utilitzant expressions, 
connectors i estructures adequades i habituals 

Mantenir una comunicació fluida i espontània amb naturalitat trobant les expressions pertinents, o 
alternatives 

Saber extreure els temes principals de textos o vídeos complexos, presentar-los de forma 
ordenada i correcta i reflexionar-hi 
 
Material 

• articles de diaris i revistes alemanys (Spiegel, Focus, diaris diversos) i fotografies per a 
debat en classe 
• projecció de vídeos per a pràctiques de comprensió i expressió oral 
• material propi del professor preparat específicament per a cada tema amb diferents 
tasques a desenvolupar pels alumnes 
 

Metodologia 
Lectura del text sobre el qual es parlarà en cada sessió per a millorar la pronunciació, resum del 
mateix pels estudiants i posterior debat donant els seus propis punts de vista segons experiència o 
vivència. 

Projecció de vídeos sobre temes específics, resumir-los i debatre a classe. 

Dialogar en grup, arribar a acords, defensar opinions. 

Cada alumne farà presentacions breus sobre extractes de textos o sobre temes d'interès personal. 
 
Conèixer la utilització i l'ús dels diferents prefixos de verbs com "zer-" (Veränderung eines Ganzen 
in Teile, eine Bewegung "auseinander), "er-" (Wirkung oder Ergebnis), "ver-" (wider Willen, aus 
Versehen) mitjançant l'ús d'exemples. 



Proposta addicional: Per donar continuïtat es pot llegir al llarg del curs un capítol d'un llibre curt de 
la literatura alemanya en cada sessió (p.e. "Max und Moritz" von Wilhelm Busch) 
 
 
Avaluació 
Els estudiants seran avaluats de forma contínua i rebran un feedback individual pel professor. 
El professor intervindrà només en ocasions per corregir errors bàsics per tal de no tallar el fil de la 
conversa. 
Els errors repetitius seran represos i serviran per practicar en sessions posteriors mitjançant 
exemples corresponents per tal d'evitar-los en el futur. 
 
 
DATES:  1r quadrimestre:  del 18 d’octubre de 2022 al 21 de febrer de 2023 

   HORARI:   Dimarts, de 18.00 a 20.00 h 

DURACIÓ:   30 hores per quadrimestre ( 15 sessions de 2h cada una) 

PREU:   99.90 euros 

FORMAT :   Online (Zoom) 

 

 

MATRÍCULA: 

1r quadrimestre:  del 3 a l’17 d’octubre de 2022, de 17 a 20 h. 
 

 


