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Objectius del curs - Merit School Nivell 2

Programa de curs

En acabar el curs, l’alumne podrà:

Funcions comunicatives

Entendre informacions sobre una persona
Expressar suposicions
Presentar-se a si mateix i a uns altres
Parlar sobre els anys escolars i escriure comentaris
Descriure on es troba alguna cosa
Parlar sobre hàbits
Parlar sobre avantatges i desavantatges

Descriure una estadística
Parlar de viatges y entendre informacions sobre un viatge
Entendre y descriure problemes d'aprenentatge
Demanar y donar consells
Parlar sobre la rutina laboral
Entendre un reportatge en la ràdio
Entendre i fer una presentació

L’alumne pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes 
d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, 
geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions simples i habituals que exigeixin un intercanvi 
simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes 
de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb 
necessitats immediates.

Expressar-se en els temps verbals de passat, present i futur correctament i de forma senzilla.

Redactar textos breus fent servir conjuncions i estructures més complexes.

Fer preguntes i entendre respostes en situacions pràctiques si es parla poc a poc i clar.

Entendre i respondre instruccions senzilles.

Donar informació sobre temes com les vacances, interessos personals, l’aprenentatge d’idiomes, els mitjans 
de comunicació etc.

Expressar suposicions i opinions i comparar opinions.

Descriure de forma correcta a algú o alguna cosa.

Explicar alguna cosa de manera més precisa fent servir estructures més complexes.

Formular queixes i donar consells de manera formal. 

Interactuar amb certa fluïdesa i espontaneïtat, el que ajuda a la comunicació amb parlants natius 

Entendre un text auditiu d’una certa extensió.

Expressar desitjos, gustos, emocions i punts de vista sobre un assumpte determinat indicant els avantatges i 
inconvenients de les diverses possibilitats.

Fer servir el sistema fonètic alemany amb fluïdesa i pronunciació correcta.



Formular comparacions
Dir la seva opinió
Parlar sobre preferències
Donar les gràcies i felicitar a algú
Parlar sobre sentiments
Expressar alegria / compassio
Entendre i escriure notes d'un blog
Mantenir una conversa a la finestreta de venda de bitllets
Parlar sobre ofertes d'oci
Presentar el seu treball ideal (ofici somiat)
Parlar per teléfon

Expressar inseguretat

Expressar entusiasme, esperança i decepció
Fer propostes i reaccionar a propostes
Quedar amb algú
Queixar-se, demanar perdó, cedir
Informar sobre alguna cosa passat
Entendre notícies del periòdic
Parlar sobre desitjos i expressar desitjos
Donar consells
Planejar alguna cosa junts
Entendre informacions sobre altres cultures
Demanar informacións

 

Gramàtica / Estructures
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Article possessiu en datiu
Doch (Ja-Nein Fragen)
Verbs reflexius
Pertèrit verbs modals
Verbs de posició
Preposicions amb dues casos
Comparatiu i Superlatiu
Oracions de comparació amb als, wie
Oracions subordinades amb weil, dass, wenn, als, 
damit, um
Adjectius després de l'article determinat, l'article 
indeterminat
Preposicions: ohne + accusatiu, mit + datiu, el verb 
werden

 

Lèxic
La cuina i hàbits alimentaris
Sentiments i verbs de sentiments
Tipos d'escola, asignatures, activitats i experiències 
durant els anys escolars
Els mitjans de comunicació
Pel·lícules
Festes i esdeveniments
Invitacions i agraïments per escrit
Activitats professionals i instruments de treball

Món laboral
Transport públic; tot al voltant de la conducció
Aprenentatge
Presentacions
Esport, seguidors i cites"
Viure, conflictes en l'habitatge
Animals
Música
Temps

Preguntes indirectes
Preposicions locals an … vorbei, durch …
Unir oracions: deshalb, trotzdem
Verbs amb datiu i acusatiu
Konjunktiv II: könnte; desitjos i consells
Article interrogatiu: Was für ein/e …?
Pronoms: man / jemand / niemand i alles / etwas / 
nichts
Oració relatiu en nominatiu i acusatiu
Verbs amb preposicions
Preguntas amb preposicions: Auf wen ...? 
Worauf...?



Material de curs

Metodologia

Procediment d’avaluació

Exàmens oficials d’alemany

Llibre: Netzwerk A2 (Klett – Langenscheidt) – llibre de l’alumne i llibre d’exercicis con CD 

Material audiovisual, exercicis i activitats pràctiques de reforç independentment del llibre que fem servir a classe.
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Un concepte bàsic latent en la nostra metodologia és que l'aprenentatge d'idiomes implica no només coneixements teòrics, 
sinó també, i potser més important, l'aplicació pràctica d'aquests coneixements. És per això que es promou la interacció i la 
participació dels estudiants. L'aula representa una oportunitat per a la immersió en l’idioma que s’està estudiant i per això 
insistim en l'ús d’aquest idioma durant tota la classe. El professor està a la seva disposició en tot moment, controlant les activi-
tats, corregint errors i resolvent qualsevol dubte. La metodologia de les classes és flexible - creiem en la importància de parlar 
amb els estudiants per conèixer els seus estils preferits d'aprenentatge i de l'adaptació dels mètodes d'ensenyament en 
conseqüència.

Al final del curs existeix la possibilitat de presentar-se per a l’examen oficial d’alemany del Goethe-Institut, el Goethe-Zertifikat A2. 
Durant la segona part del curs oferim l’oportunitat de fer un examen simulacre per avaluar si té el nivell per afrontar el 
Goethe-Zertifikat A2.

Els progressos de cada participant s’avaluaran de forma continua i amb un examen a mig curs i un altre 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 l’examen 
per tal d’aprovar el curs i obtenir el corresponent certificat d’estudis.

ALEMANY – MERIT NIVELL 2
Usuari bàsic A2 MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües)


