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           OBJECTIUS I CONTIGUTS DEL CURS  2B (A2.2)

1. OBJECTIUS
 

NIVELL BÀSIC 

Objectius generals 

Adquirir l’habilitat o capacitat de: 

1. Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques,tant productives com receptives, per fer ús de la llengua com a mitjà de comuni-
cació i d’expressió personal, per tal de satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana. 

2. Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, per construir els nous aprenentatges. 

3. Aprofitar totes les ocasions possibles d’exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnolo-
gies de lainformació i la comunicació. 

4. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin resoldre situacions de comunicació en els contextos més habituals. 

5. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar i continuar l’aprenentatge de l’idioma un cop superat el Nivell
bàsic. 

6. Adoptar una actitud oberta davant d’elements o situacions no característiques de la llengua pròpia que apareguin en el dis-
curs. 

Objectius per destreses 

1. Expressió i interacció oral 

 Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana. 
 Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, 

amb la col·laboració d’una persona interlocutora. 
 Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana. 

2. Expressió i interacció escrita 

 Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i 
formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics. 

3. Comprensió oral

 Comprendre l’essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàn-
dard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques. 

 Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la 
presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns 
fragments. 

4. Comprensió lectora 

 Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l’ajut del context i del suport 
visual i icònic

 Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana. 
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2. CONTINGUTS (setembre 2015 – gener 2016)

Kurs- und Arbeitsbuch: DaF-kompakt A2

Lektion Themen Sprachhandlungen Grammatik

Oktober
- Lektion 12

Bankgeschäfte
Taschendiebstahl
Märchen

Gespräche in Institutionen | Anweisungen 
verstehen | Bericht verstehen und Ereignis 
beschreiben | Dankesmail schreiben | Märchen
verstehen und erzählen

konditionale und temporale Nebensätze (Konnektoren 
„wenn” und „als” | Präteritum von allen Verben | 
Verben mit Dativobjekt

November 
– Lektion 15/18

Reisen: Übernachten, Planen, 
Besichtigen, Weg beschreiben
Urlaub und Sport

Zeitungsartikel verstehen | Wegbeschreibung 
verstehen | um Informationen bitten | 
Wegbeschreibung verstehen
Urlaubsanzeigen verstehen | Vorlieben für 
Urlaubsziele äußern | schriftlich um 
Urlaubsinformationen bitten | Berichte 
verstehen | Anleitungen verstehen | mündlich 
und schriftlich über das Thema Urlaub 
interagieren

Syntax: temporale und lokale Ergänzungen | Indirekte 
Fragesätze | Ortsangaben
Komparativ und Superlativ | Konnektoren für 
Vergleichssätze (genauso...wie, nicht so… wie, als) | 
Vorsilbe „un-” | temporale Nebensätze mit „wenn” und
„als” | „werden” + Nominativergänzung oder Adjektiv

Dezember 
- Lektion 16

Ausbildung und Beruf Vorschläge zur Berufswahl geben und 
reagieren | Über Eignung für Berufe sprechen 
| formellen Brief zum Thema Berufe schreiben |
E-Mails zum Thema verstehen | Präsentation 
zum Thema verstehen und machen | eigene 
Ausbildung und Berufspläne präsentieren

höfliche Fragen und Wünsche, Empfehlungen, 
Vorschläge: das Konjunktiv der Hilfs- und Modalverben
| Genitivergänzung mit Artikeldeklination | Adjektive 
im Genitiv | Relativsätze

Januar
-  Lektion 17

Berufspraktikum Bewerbungsbrief und Lebenslauf | Notizen zu 
Firma und Vorstellungsgespräch machen | 
Vorstellungsgespräch machen | Meinungen, 
Vorlieben und Abneigungen äußern | E-Mail 
über Praktikum schreiben

Passiv Präsens und Präteritum | Wortstellung im Satz
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