
 

Nivell bàsic 

 

Definició del nivell 

La principal finalitat del nivell bàsic és capacitar l’alumnat per utilitzar l'idioma 

de manera suficient, receptiva i productivament , tant de forma oral com 

escrita , així com per poder intervenir i mediar a un nivell elemental  entre els 

parlants de les diferents llengües. Després d’aquest nivell l’alumne ha d’esser 

capaç de comprendre i produir  textos breus  que versin sobre aspectes 

bàsics i concrets de temes generals i situacions de la vida quotidiana i que 

facin referència a l’àmbit personal i públic en llengua estàndard, per tal de 

cobrir les necessitats més immediates dels usuaris de la llengua. 

 

Objectius generals del nivell 

Pel que fa a les destreses bàsiques, en acabar els dos cursos que integren el 

nivell bàsic, l’alumnat haurà de ser capaç de: 

-Comprendre el sentit general, la informació essenci al i els detalls 

rellevants (punts principals)  que es troben en textos orals breus  referits a 

assumptes de la vida quotidiana, que presentin una estructura senzilla i clara, 

en un registre neutre formal o informal i que s’articulin a una velocitat natural. 

 

-Produir  textos orals senzills , tant en comunicació cara a cara com per 

telèfon o altres canals, i comunicar-se de forma comprensible . 

 



-Comprendre el sentit general, la informació essenci al, els punts 

principals i els detalls rellevants  que es troben en textos escrits breus . 

 

-Escriure textos breus  coherents , utilitzant adequadament els recursos de 

cohesió , les convencions elementals d’ortografia i puntuació  i  els 

elements formals  de l'idioma de tipus morfosintàctic, lèxic i fonètic del nivell.  

 

-Fer servir estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió, 

interacció i mediació, i que li permetin afrontar amb èxit el procés comunicatiu. 

 

Continguts 

 

Continguts nocionals 

Els continguts nocionals són conceptes inherents a la llengua , presents en 

tot procés lingüístic:  nocions com ara l’entitat, la propietat i les relacions. 

 

Continguts funcionals 

Funcions del llenguatge  o actes de parla de caire assertiu, compromissiu, 

directiu, fàctic i solidari, i expressiu. 

 

Continguts temàtics 

Les activitats lingüístiques es contextualitzaran dins els àmbits següents: 

Identificació personal, habitatge, llar i entorn, activitats de la vida diària, temps 

lliure i oci, viatges, relacions humanes i socials, salut, educació, compres i 



activitats comercials, alimentació, béns i serveis, llengua i comunicació, 

fenòmens atmosfèrics més comuns. 

 

Continguts socioculturals 

Es tindrà en compte la cultura i societat dels països de llengua alemanya : 

vida quotidiana, horaris i hàbits de menjars, horaris i costums relacionats amb 

el treball, activitats d’oci, festivitats més rellevants, relacions personals, 

familiars i professionals, condicions de vida, valors, sentit de l'humor, llenguatge 

corporal, proxèmia i contacte visual, convencions i normes de cortesia, rituals i 

geografia bàsica. 

 

Continguts lingüístics 

La unitat que es pren com a eix de la descripció de les llengües és el text , que 

és la forma comunicativa lingüística mínima. Encara que a l’anàlisi teòric el text 

pot discriminar-se en unitats tan petites com el fonema o el signe escrit, un 

enfocament comunicatiu de l'idioma requereix treballar amb el text de forma 

real: textos orals i escrits amb suports diversificats, generats en diferents 

situacions comunicatives i amb diferents paràmetres contextuals (canal, àmbit 

d’ús, relació entre els interlocutors i funció del text).  

 

Continguts morfosintàctics, fonètics i fonològics 

 

Bàsic 1 

L’ORACIÓ SIMPLE 



- Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició: l’oració declarativa 

afirmativa i negativa. 

- Posició dels elements constitutius quan l’oració no comença amb el subjecte. 

- El parèntesi verbal: posició i distribució (V1 ... V2) 

o amb verbs separables 

o amb verbs modals amb infinitiu  

o amb pretèrit perfet d’indicatiu 

- L’oració interrogativa: 

o Total: Ja/Nein Frage amb verb en posició inicial  

o Parcial: W-Frage amb pronom interrogatiu en posició inicial 

- La negació amb nicht i amb kein- 

- L’oració imperativa 

- L’el·lipsi i les proformes oracions ja, nein, doch. 

-Fenòmens de concordança: subjecte + predicat i subjecte múltiple  

 

L’ORACIÒ COMPOSTA 

- Coordinació: und 

- Disjunció: oder 

- Oposició: aber, sondern 

- Causa: denn, deshalb 

 

EL SINTAGMA NOMINAL 

- El Sustantiu: classes, gènere, nombre, cas (nominatiu, acusatiu i datiu en 

singular i plural). 

- Pronoms: 



o Pronoms personals en nominatiu, acusatiu i datiu. 

o Demostratius (dieser, der, das, die). 

o Interrogatius: formes variables (Wer?, Wen?, Wem?) i invariables (Was?, 

Wo?, Wohin?, Woher?, Wann?, Wie?) 

- Modificació del nucli 

o Els determinants 

o L’article definit i indefinit, kein- i Nullartikel 

o Demostratius (dieser) 

o Possessius 

o Quantificadors: numerals cardinals i altres quantificadors (alle, viele, wenige, 

einige, welche, etc.) 

 

EL SINTAGMA ADJECTIU 

- L’ adjectiu: grau (gut, besser), modificació mitjançant adverbi: sehr/ganz/zu, 

funcions  predicativa  i adverbial 

 

EL SINTAGMA VERBAL 

- Temps verbals: present d’indicatiu, Perfekt, Präteritum de sein i haben (1ª i 3ª 

persona) i dels verbs modals (müssen, können, wollen) 

- Haben i sein com a verbs plens i com a verbs auxiliars. 

- Verbs separables 

- Verbs modals (mögen, dürfen, sollen, müssen, können i wollen) 

- Aspecte habitual/duratiu (gerade, sein + am/beim + inf.) i incoatiu/terminatiu: 

(gerade/schon + prèt. perf. d’ind) 



- Modalitat: necessitat/desig, obligació, capacitat, permís, possibilitat, intenció, 

preferència 

 

EL SINTAGMA ADVERBIAL 

- Adverbis de temps, de lloc, de freqüència, interrogatius, de manera, de grau  

- Grau positiu, comparatiu i superlatiu d’alguns adverbis d’ús més freqüent 

- Locucions adverbials 

- Modificació del nucli: mitjançant particles (sehr, zu, ziemlich) 

- Posició dels elements 

- Funcions sintàctiques: CC 

 

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

-Preposicions temporals i locals amb acusatiu, amb datiu i 

Wechselpräpositionen 

- Posició dels elements i funcions sintàctiques 

 

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS 

· La pronunciació (sons i fonemes vocàlics i consonàntics), l’entonació i l’ 

accent dels elements lèxics aïllats. 

 

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 

- La puntuació. 

- L’alfabet. 

- Els fonemes alemanys i les seves correspondències gràfiques 

- L’escriptura en majúscula i minúscula. 



 

Bàsic 2 

L’ORACIÓ SIMPLE 

- Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició: L’oració 

declarativa afirmativa i negativa 

· Nom. Objekt +V reflex.+ Präp. Objekt (receptiu) 

· Nom. O +V + Dativ Objekt + Präp. Objekt 

· Nom. O +V + Präp. Objekt (receptiu) 

· Nom. O +V + Temporalobjekt 

- La negació neutral i emfàtica. 

- L’oració imperativa: V + (Nom. O) + Präp. O 

- Fenòmens de concordança: Subjecte múltiple unit per weder... noch i 

entweder... oder (receptiu). 

 

L’ORACIÓ COMPOSTA 

- Expressió de relacions lògiques: 

o Oposició: doch, trotzdem, jedoch, weder ... noch 

o Concessió: obwohl 

o Condició: amb wenn ..., dann i sense nex. 

o Causa: weil, deshalb. 

o Resultat: so ..., dass ...(receptiu) 

o Finalitat: um ... zu ... (receptiu) 

o Relacions temporals: 

� Simultaneïtat: wenn, als, während 

� Anterioritat : nachdem, seit(dem) . (Només receptiu). 



� Posterioritat: bevor 

 

EL SINTAGMA NOMINAL 

- El Substantiu: classes, gènere, nombre (plural en els substantius compostos, 

plural amb –leute, -männer, -frauen, sustantius amb una única forma en 

singular o amb una única forma en plural), cas  /genitiu en singular i plural), 

grau (els diminutius en –chen i –lein). 

- Pronoms reflexius, indefinits (nichts, etwas, alles, man, jemand, niemand, ein 

paar...), interrogatius, possessius, relatius en nominatiu, acusatiu i datiu. 

- Modificació del nucli mitjançant quantificadors, sintagma adjectiu, sintagma 

preposicional i oració de relatiu. 

- Posició dels elements: (Det.+) (SAdj. +) N (+SPrep.) (+ oració de relatiu). 

Fenòmens de concordança. 

- Funcions sintàctiques: Subj., Atrib., OD, OI, CC. 

 

EL SINTAGMA ADJECTIU 

-La declinació segons determinant i gènere del substantiu, 

- Cas: nominatiu, acusatiu i datiu. 

- Grau: comparatiu i superlatiu 

- Modificació del nucli mitjançant SAdv i SPrep 

- Posició dels elements: (SAdv.+) N (+SPrep) 

- Fenòmens de concordança 

- Funcions sintàctiques: Atribut 

 

EL SINTAGMA VERBAL 



- Verbs modals sollen i (nicht) dürfen. 

- Temps verbals: Perfekt, Präteritum i Plusquamperfet d’indicatiu (aquest 

només receptiu), Futur (present de werden + inf. (receptiu)) 

- Aspecte terminatiu i incoatiu (perífrasis amb oració d’infinitiu  amb zu) 

- Modalitat. Factualitat: indicatiu i Konjunktiv II (würde-Form; hätte i wäre). 

- Veu: activa i passiva de procés (present d’indicatiu- receptiu-) 

- Funcions sintàctiques: Subj., OD, CC. 

 

EL SINTAGMA ADVERBIAL 

- Adverbi i locucions adverbials, classes i ampliació del grau positiu, comparatiu 

i superlatiu. 

 

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

- Locucions preposicionals (p.ex.: von zu Hause, von ...an, von ... aus) 

- Modificació del nucli mitjançant SAdv. 

 

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS 

- La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús 

dels patrons d’entonació. 

- Sons i fonemes vocàlics: quantitat i timbre vocàlic. 

- Sons i fonemes consonàntics: consonants sordes i sonores. 

- Processos fonològics. 

- Allargament vocàlic: <ie> i <h> darrere de vocal. 

- Modificació vocàlica: apofonia (Ablaut) 

 



CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 

- La puntuació. 

- Ús de les grafies <s>, <ss> i <ß>. 

- Ortografia d’estrangerismes. 

- Separació i unió gràfica. Unions de Adj.+ V, Adj. + part., V + V, Adv. + V, 

particles + V., etc.) 

 


