Feina d'estiu 2017
Assignatura: Alemany
2n d'Eso
•

Repassar els continguts de les lliçons 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i 8 del llibre de text (Logisch 1Kursbuch)

•

Fer un llistat amb el vocabulari de cada tema amb els articles der/ die/ das.

•

Realitzar i entendre els exercicis del dossier de deures de 2n d'Eso que hi ha a
consergeria.
La feina feta durant l'estiu comptarà un 20% de la nota de setembre.

3r d'Eso
•

Repassar els continguts de les lliçons 9-10-11-12-13 del llibre de text (Logisch 1Kursbuch)

•

Fer un llistat amb el vocabulari de cada tema amb els articles der/ die/ das.

•

Realitzar i entendre els exercicis del dossier de deures de 3r d'Eso que hi ha a
consergeria.
La feina feta durant l'estiu comptarà un 20% de la nota de setembre.

4t d'Eso

•

Repassar els continguts de les lliçons 10-18 del llibre de text Beste Freunde A1.2.

•

Estudiar el vocabulari de cada tema amb els articles der/ die/ das.

•

Repassar el perfekt dels verbs regulars i irregulars

•

Realitzar els exercicis que trobareu en el cd adjunt al llibre text.

•

Fer els exercicis on-line corresponents als temes realitzats del llibre de text que
trobareu a la pàgina web:
www.hueber.de
Alemán secundaria
Beste Freunde A1.2
lernen

La feina feta durant l'estiu comptarà un 20% de la nota de setembre.

1r de Batxillerat
•

Repassar els continguts del llibre de text (Studio 21 A1.1- Kursbuch)

•

Estudiar especialment:
Tots els verbs regulars i irregulars en passat (perfekt).
Estudiar els verbs sein i haben en passat (Präteritum)

•

Lliurar el Vocabulari de totes les lliçons amb els articles der/ die/ das i les següents
redaccions de 100-125 paraules cadascuna:

1. Mein Tagesablauf im Sommer
2. Eine Einladung zu einem Fest
3. Warum lernst du Deutsch?
4. Was hast du vor 3 Jahren gemacht? (Welchen Kurs hast du besucht? Welche
Schulfächer hast du gemacht? Wie alt warst du damals? Usw.)

L'evolució de l'alumne així com la feina feta durant l'estiu comptarà un 10% de la nota de setembre.

2n de Batxillerat
•

Repassar els continguts del llibre de text (Studio d A.2- Kursbuch):
1. Tots els verbs regulars i irregulars en present i en passat (perfekt).
2. Estudiar els verbs sein i haben en present i en passat (Präteritum)
3. Els verbs modals en present i en passat (Präteritum)
4. Estudiar les formes de l'imperatiu (du- ihr- Sie)
5. La gradació de l'ajectiu i l'adverbi
6. Els connectors:

Weil, daβ, wenn, obwohl, ob, als.../ ADUSO/ Deshalb,

trotzdem, zuerst, dann...
7. Les Wechselpräpositionen
8. Les preposicions que regeixen datiu, les que regeixen acusatiu
9. Les diferents declinacions
10. Els pronoms personals en nominatiu, acusatiu i datiu
11. Es articles definits, indefinits, demostratius i possessius en nominatiu,
acusatiu i datiu
12.

Estudiar quins verbs regeixen datiu i quins acusatiu

13. La declinació de l'adjectiu en datiu
14. Els pronoms indefints: Niemand, Wenige, Viele, Alle.
15. Les frases de relatiu
16. El condicional (Konjuntiv II) z.B.: Ich würde reisen, wenn ich Geld hätte.

•

Estudiar el Vocabulari de totes les lliçons amb els articles der/ die/ das i les següents
redaccions de 125-150 paraules cadascuna:
1. Mein Tagesablauf im Sommer
2. Eine Einladung zu einem Fest
3. Welche Berufe produzieren Stress? Warum? Gibt es Stressfreie Berufe? Kann
man auch in der Schule oder in der Uni gestresst fühlen?

4. Gehen Sie gerne ins Kino? Was für Filme mögen Sie am liebsten? Erzählen Sie
von einem Film, den Sie gesehen haben.
5. Haben Sie Emigranten in Ihrer Familie? Wohin sind Sie gegangen? Warum?
Möchten Sie auch irgendwann im Ausland leben oder studieren?

L'evolució de l'alumne així com la feina feta durant l'estiu comptarà un 10% de la nota de setembre.

