
Nivell Intermedi 

 

Definició del Nivell 

El Nivell Intermedi  té com a finalitat principal capacitar l’alumne per utilitzar  

l'idioma  amb una certa seguretat  i mediar  entre parlants de diferents llengües 

amb una certa fluïdesa, naturalitat i flexibilitat .  

Es farà servir un ventall ampli de situacions i contextos  quotidians o 

habituals i textos d’una certa extensió ; l’alumnat es veurà progressivament 

exposat a diversos accents, registres i estils i el llenguatge haurà de contenir 

estructures variades , a més d’un ampli repertori lèxic  d’ús comú que pot 

incloure algunes expressions idiomàtiques  d’ús molt freqüent. 

 

Objectius generals 

En acabar el nivell l’alumne serà capaç de: 

-Comprendre  la informació general, les idees principals i els detalls més 

rellevants en textos orals  estructurats amb claredat, produïts en llengua 

estàndard i articulats a velocitat pausada però natural. 

-Expressar-se oralment i interactuar  amb una  correcció, fluïdesa i 

espontaneïtat que permetin mantenir la interacció encara que resultin evidents 

l’accent estranger i les pauses per planejar el discurs o  corregir errors. 

-Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees principals i els 

detalls més rellevants que es troben en textos escrits  clars i ben organitzats, 

produïts en llengua estàndard i sobre temes generals, temes actuals o d’altres 

menys rutinaris relacionats amb les àrees d’especialitat dels aprenents. 



-Escriure  textos senzills i cohesionats sobre temes generals i quotidians, o  

d’altres menys rutinaris d’interès personal en els quals es demana o transmet 

informació; es narren històries; es descriuen experiències, esdeveniments 

(reals o imaginats), sentiments, reaccions, desitjos i aspiracions; es justifiquen 

opinions i s’exposen plans, arguments i intencions. 

 

Continguts 

 

Continguts nocionals 

Al nivell intermedi trobem nocions d’identitat, propietat, relacions d’espai, 

temps, nocions cognitives i díctiques. 

 

Continguts funcionals 

Funcions del llenguatge o actes de parla, que poden esser de caire assertiu, 

compromissiu, directiu, fàctic i solidari i expressiu. 

 

Continguts temàtics 

Les àrees temàtiques són generalment coincidents amb les proposades per al 

Nivell Bàsic (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). Això no obstant, la 

complexitat del lèxic i de les estructures que s’utilitzin en el tractament dels 

temes consignats respondrà als objectius d’aquest nivell. 

 



Continguts socioculturals 

Referits a la vida quotidiana, els horaris i hàbits de menjars, els horaris i 

costums relacionats amb el treball, les activitats d’oci, les festivitats més 

rellevants, les relacions personals, familiars i professionals, les condicions de 

vida, els valors, el sentit de l'humor, el llenguatge corporal, la proxèmia i el 

contacte visual, les convencions i normes de cortesia, els rituals i la geografia 

bàsica dels països de llengua alemanya. 

 

Continguts lingüístics 

Un enfocament comunicatiu de l'idioma requereix treballar amb el text , que és 

la forma comunicativa lingüística mínima, de forma real. El text sempre s’ha de 

considerar com a una unitat i tenir en compte les seves dues propietats 

fonamentals: la seva coherència  amb l’entorn comunicatiu i la seva cohesió  

interna. 

Els textos per aquest nivell seran:  descripció, diàleg o conversació, narrativa, 

predicció, argumentació i instrucció tant en l´ambit personal com públic, 

acadèmic i professional. 

 

Continguts morfosintàctics, fonètics i fonològics 

 

Intermedi 1 

L’ORACIÓ COMPOSTA   

-Expresió  de relacions lògiques: conjunció (nicht nur... sondern auch, weder... 

noch); dass-Sätze; disyunció (entweder... oder); concesió (obwohl); comparació 

(je mehr... desto...); condició, resultat (wenn... dann...); causa (weil, darum, 



deshalb, deswegen); finalitat (um...zu + Infinitiv); relacions temporals (wenn, 

als, während), Relativsätze. 

L’ORACIÓ SIMPLE 

-Tipus, elements i la seva posició. Fenòmens de concordança. 

EL SINTAGMA NOMINAL 

-El sustantiu i el pronom (classes, genus, nombre, cas). 

-Diminutius amb –chen i -lein 

-Modificació del nucli mitançant determinants (articles, demostratius, 

possessius, quantificadors), l’aposició, frases de relatiu 

-Posició dels elements dins del sintagma i concordança. 

-Funcions sintàctiques del sintagma  

-Nominalització de l’infinitiu amb zum 

-Pronoms possessius i relatius en genitiu 

EL SINTAGMA ADJECTIVAL 

-Nucli: l’adjectiu (classes, genus, nombre, cas i grau).  

-La declinació de l’adjectiu 

-Derivació. Adjectius amb un- i -los 

-Modificació mitjançant sintagma o oració 

-Posició dels elements del sintagma i concordança. 

-Funcions sintàctiques del sintagma  

EL SINTAGMA VERBAL 

-El verb: 

-Temps: Präsens, Perfekt, Präteritum (dels verbs irregulars), Plusquamperfekt, 

Futur (werden + Infinitiv), Konjunktiv II (dels verbs modals, haben, sein i 

werden) 



-Els verbs modals (Ratschläge mit “sollte”) 

-La veu passiva i alternatives (man, lassen) 

-Infinitiu + zu 

-El Partizip I 

EL SINTAGMA ADVERBIAL 

-L’adverbi i les locucions adverbials (classes i grau) 

-Modificació del nucli 

-Graduierende Adverbien (ziemlich, wenig...) 

-Posició i concordança. 

-Funcions sintàctiques 

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

-Preposicions i locucions, recció, posició i funcions  

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 

-Ortografia alemanya i de paraules estrangeres 

-Divisió de paraules, estructura sil·làbica 

-Puntuació 

CONTINGUTS FONÈTICS 

-Vocals llargues i breus 

-Umlaute 

-L’accent tonal, l’atonicitat: patrons  

 

Intermedi 2 

L’ORACIÓ SIMPLE 

-Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició (consolidació i 

aprofundiment) 



-L’oració enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa i dubitativa 

-Parèntesi oracional i camps oracionals: Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld; elements 

amb posició fixa, el subjecte, complements (Ergänzung und Angabe), la 

negació, fenòmens de concordança, Dat. en posició inicial amb passiva (Ihm 

wurde geholfen) 

L’ORACIÓ COMPOSTA 

-Expressió de relacions lògiques (consolidació i aprofundiment) 

o Exclusió 

o Addició 

o Objecció/Oposició: wenn auch, während, anstatt dass, statt+genitiu, statt ...zu 

+ infinitiu 

o Causa: nämlich 

o Conseqüència: also, folglich 

o Comparació 

o Finalitat 

o Condició: falls 

o Dubte, pregunta: pronoms interrogatius, ob. 

o Relacions temporals (simultaneïtat, anterioritat: solange, posterioritat: ehe) 

o Modalitat: indem, je ... desto/umso 

-Posició dels elements constitutius en l’oració subordinada 

EL SINTAGMA NOMINAL 

-El substantiu (consolidació i aprofundiment): gènere, nombre, formació dels 

sustantius: composició, derivació, afixació, diminutius, substantivació, n-

Deklination  

-Genitiu amb noms propis 



-Ús especial de determinats casos, p.ex.: Er blieb einen Monat, eines Tages ... 

Vergangenes Jahr/ im vergangenen Jahr 

-Grau 

-Pronoms (consolidació i aprofundiment):  Indefinits, possessius, demostratius: 

der-/die-/dasjenig-, ein solch-, relatius: en genitiu, amb preposició i wer, 

recíprocs: einander, miteinander, aufeinander ..., interrogatius i el pronom es.  

-Modificació mitjançant: determinants, aposició, sintagma adjectiu, sintagma 

adverbial, sintagma verbal, preposicional o oració de relatiu. 

-Posició dels elements del sintagma nominal 

-Fenòmens de concordança. 

-Funcions sintàctiques 

EL SINTAGMA ADJECTIU 

-Declinació: forta, feble i mixta 

-Particularitats de la declinació: solch-, wie viel-, einig-, irgendwelch-, manch- 

-Substantivació de l’adjectiu i la seva declinació 

-Els adjectius numerals: ordinals i fraccionaris 

-Adjectius amb preposició 

-Modificació del nucli mitjançant SAdv , SPrep, SV 

-Posició dels elements del sintagma 

-Fenòmens de concordança segons els determinants 

-Funcions sintàctiques 

EL SINTAGMA VERBAL 

-Verbs modals 



-Temps verbals: Perfekt, Präteritum i Plusquamperfekt, present històric, el 

Perfekt dels verbs modals, temps compostes del Konjunktiv II, expressió del 

futur 

-Modalitat: Konjuntiv I (l’estil indirecte) 

-Veu : passiva de procés i passiva d’estat. Alternatives a la passiva de procés 

(receptiu). Passiva impersonal. Passiva amb verbs modals 

-Verbs reflexius: reflexius autèntics, parcialment reflexius i falsos reflexius 

-Verbs recíprocs 

-Verbs amb complement preposicional. 

-Modificació del nucli. 

-Posició dels elements i fenòmens de concordança. 

-Funcions sintàctiques 

EL SINTAGMA ADVERBIAL 

-Adverbis i locucions adverbials. (Consolidació i aprofundiment) 

-Modificació del nucli: Mitjançant el sintagma adverbial i un sintagma 

preposicional. 

-Posició dels elements del sintagma 

-Funcions sintàctiques 

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

-Nucli: Preposicions i locucions preposicionals (consolidació i aprofundiment) 

-Recció de les preposicions (consolidació i aprofundiment) 

-Combinació de preposicions: bis auf, bis über ... 

-Preposicions en forma de grup preposicional 

-Preposicions amb adverbi 

-Modificació del nucli 



-Posició dels elements del sintagma 

-Funcions sintàctiques 

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 

-Ortografia d’estrangerismes 

-Abreviatures 

-Ús dels caràcterss en les seves diverses formes (cursiva i negreta) 

-Puntuació: parèntesi, guió, punt i coma, dos punts, punts suspensius) 

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS 

(consolidació i aprofundiment) 

-Accent fònic dels elements lèxics aïllats (accent principal i secundari) 

-Accent i atonicitat en el sintagma 

-Entonació expressiva 

-Accent contrastiu (Kontrastakzent) 

-Acumulació de consonants en els compostos 

-Unió entre les paraules 


