Curs d'Alemany A1
Nom de l'assignatura
Alemany A1

Any acadèmic
2017-18

Dates, horari i aula

Del 2 d'octubre de 2017 al 30 de maig de 2018
Grup 1: els dilluns (a l’aula SAL04b de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda) i els
dimecres (a l’aula C0 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya) de les 15 a les 17 hores.
Grup 2: els dimarts i els dijous de les 11 a les 13 hores, a l'aula C2 de l’edifici Guillem
Cifre de Colonya del campus universitari.
1

Període de docència i durada
Anual, 120 hores presencials.

Preu

Comunitat universitària (PDI, PAS i alumnes) i Amics i Amigues de la UIB: 224 euros.
Externs: 302 euros.

Informació i inscripció

<http://slg.uib.cat/MATRICULA/Informacio-2017-18-cursos-didiomes-moderns/>

Professor/a responsable
Carme Alcover

Despatx de professors de l'Àrea d'Idiomes Moderns del Servei Lingüístic (edifici Son
Lledó).
Informació de contacte: <http://slg.uib.cat/estructura/>
Horari de tutories: els dimecres de les 10 a les 11 hores.

Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)

http://slg.uib.cat

www.uib.cat

Prerequisits
Cap prerequisit.

Competències del curs
L’alumne és capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt
freqüent.
Pot presentar-se a si mateix i a altres, demanar i donar informació personal bàsica
sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix.
Pot relacionar-se de forma elemental sempre que l’interlocutor parli a poc a poc i amb
claredat i estigui disposat a cooperar.

Descripció dels continguts
1. Expressió oral
• Fer preguntes i donar respostes sobre temes coneguts. Fer peticions i respondrehi en un àmbit quotidià.
• Descriure’s a si mateix, parlar de la professió, de la família o dels estudis i del
lloc de residència.
• Descriure de manera senzilla persones o aspectes de la vida com ara un dia
normal, el temps lliure, el que agrada i el que no.
• Contar els nostres plans de futur.
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2. Expressió escrita
• Escriure textos com ara un missatge electrònic per quedar amb algú o una
postal per enviar memòries durant un viatge. Emplenar formularis en un hotel
amb el nom, l’adreça, la nacionalitat, etc.
3. Comprensió oral
•

Entendre, en situacions quotidianes, preguntes senzilles, missatges d’un
contestador automàtic o converses curtes.

4. Comprensió escrita
• Llegir missatges electrònics o postals escrites per amics.
• Entendre noms i paraules que resultin familiars. Llegir un text, escrit amb frases
senzilles.
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• Extreure la informació rellevant de textos curts.

Metodologia
Activitats de treball presencial
Les classes presencials conjuguen la part teòrica (explicacions gramaticals) amb la
pràctica (els alumnes treballen sols, en parella o en grup i duen a terme petits diàlegs
orals o escrits).
A les classes es treballa amb un llibre de text que va acompanyat d’un llibre
d’exercicis. A més a més, hi ha material complementari fotocopiat, com també altres
eines de treball: retroprojector, ordinador.
Activitats de treball no presencial
Juntament amb el llibre del curs l’alumne disposa d’un llibre d’exercicis que ha d’anar
realitzant de manera regular, després de cada classe i sota les indicacions del
professor.
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Criteris d'avaluació

L’alumne ha de desenvolupar les competències lingüístiques: l’expressió oral i escrita i
la comprensió oral i escrita.
La gramàtica i el vocabulari són eines imprescindibles per desenvolupar-les.
Instruments d’avaluació
Hi ha dos exàmens escrits: un al gener i l’altre al maig. Els exàmens consten de les
quatre competències lingüístiques juntament amb exercicis de gramàtica i de
vocabulari.
Al maig hi ha una prova oral.
Criteris de qualificació:
Examen escrit del primer semestre: 30 per cent
Examen escrit del segon semestre:50 per cent
Examen oral del segon semestre:20 per cent.
Per a cada nivell hi ha dues convocatòries: la del gener i maig i la del juliol. La
convocatòria de juliol engloba els coneixements de tot el curs i comprèn una prova
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oral.

Certificació
Per obtenir el certificat d’assistència és obligatori assistir, com a mínim, a un 80 per
cent del total de les hores del curs.
Per obtenir un certificat acadèmic caldrà aprovar l’examen oral i escrit.

Bibliografia bàsica
Llibre de text
Funk Hermann, Kuhn Christina: Studio 21. A1. Editorial Cornelsen.2013. Berlin
Diccionaris
Diccionario práctico Alemán-Español Español-Alemán. Editorial Hueber. 2007.
Ismaning. Deutschland
Batlle, Haensch, Kockers, Stegmann: Diccionari Català - Alemany / Alemany - Català.
Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1996
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Gramàtiques
Castell, A.: Gramática de la lengua alemana. Editorial Idiomas. Barcelona, 1997.
Gottstein-Schramm, Kalender, Specht: Schritte Übungsgrammatik. Ed Hueber.
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