ALEMANY – MERIT NIVELL 1B
Usuari bàsic A1.2
A1.2 - MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües)

A1

L’alumne pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, i frases molt senzilles encaminades a
satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona, i pot formular i respondre
preguntes sobre detalls personals, com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una
manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat, i estigui disposada a ajudar.

Objectius del curs - Merit School Nivell 1B
En acabar el curs, l’alumne podrà:
Fer servir de manera senzilla però correcta el present, el passat parlat i construccions gramaticals bàsiques.
Formular preguntes i entendre respostes molt senzilles en situacions pràctiques de la vida quotidiana.
Explicar de forma molt senzilla alguna cosa del passat biogràfic o d’un familiar seu.
Explicar quelcom que hagi passat, per exemple, què ha fet durant el cap de setmana.
Expressar gustos i dir què t’interessa o que et molesta.
Descriure i comparar quelcom amb adjectius bàsics.
Pronunciar els sons individuals del sistema fonètic alemany amb confiança.
Demanar quelcom a algú i ordenar a algú que faci quelcom.
Entendre paraules i frases breus estàndard o contextos que els són familiars, epr exemple la ubicació en una ciutat,
etc.
Emplenar formularis i escriure breus cartes informals.

Programa de curs
Funcions comunicatives
Presentar algú
Parlar de preferències
Descriure estadístiques
Preguntar o indicar el camí
Parlar del període de vacances
Descriure un accident
Explicar què ha passat
Parlar de menjar

Manar algú que faci alguna cosa
Recomanar alguna cosa
Demanar alguna cosa
Parlar de gustos
Emplenar formularis
Escriure una carta informal breu
Expressar deseu
Congratular

Lèxic
Activitats d’un dia
La ciutat
El camí
Professions i activitats
Vacances
Els mesos de l’any, les estacions
Condiments

La roba i parts del cos
Malalties
Esport
L’hora i data
El temps
La ciutat i mitjans de transports
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Gramàtica / Estructures
Verbs modals: können, wollen, müssen, dürfen
Possessius i kein/e en acusatiu
Preposicions locals
in, durch, über + acusatiu
zu, an…vorbei + datiu
Perfet dels verbs regulars i irregulars
Adverbis de freqüència
Interrogatiu welchComparació amb viel, gut, gern
Declinació d’adjectius en acusatiu

Demostratiu diese/-r/-s/-n
Preposicions amb datiu
El pronom es
Imperatiu
Konjuntiones: denn
Formacion de adjectivos con el sufix -los
Pronoms personals en acusatiu
Konkunktiv II amb würden
Numeros ordinales

Material de curs
Llibre: Menschen (Hueber) – llibre de l’alumne amb DVD-Rom i llibre d’exercicis amb CD
Material audiovisual, exercicis i activitats pràctiques de reforç independentment del llibre que fem servir a classe.

Metodologia
La metodologia és variada, s’adapta a les necessitats i les característiques dels participants. Combina la presentació teòrica
dels conceptes principals emblemàtics del nivell amb el mètode de descobriment durant el desenvolupament del mateix amb
activitats pràctiques i d’aplicació immediata.
Es fan activitats orals, diàlegs, presentacions d’un tema i tasques que situïn el participant en contextos relacionats amb la
vida quotidiana. Aspectes clau del curs són la incorporació de material de producció pròpia, l’anàlisi d’errors i el reciclatge
continu.

Procediment d’avaluació
Es farà un seguiment detallat de cada grup mitjançant la coordinació pedagògica continua entre el/la professor/a i el cap
d’estudis i els qüestionaris d’avaluació. Els qüestionaris es realitzen al final de curs.
Els progressos de cada participant s’avaluaran de forma continua i amb un examen a final de curs. L’avaluació dels progressos
de la llengua es divideix en cinc àrees: oral, escrita, comprensió oral, comprensió escrita, la gramàtica i el vocabulari. Cal que
l’alumne obtingui un resultat positiu –superior al 60%- en l’avaluació continua i en el examen per tal d’aprovar el curs i obtenir
el corresponent certificat d’estudis.
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