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DEPARTAMENT DE NEERLANDÈS 
2017-2018 

www.eoibd.cat 
 

PRIMER CURS 
 
Grups de classe 
 
Horari de classe Professora Horari d’atenció a l’alumnat 

Dilluns i dimecres de 16.15 a 18.30 
 
 

Anne Baude 
abaude@eoibd.cat 

Dilluns de 15.30 a 16h. 
Dimarts de 18 a 18.30h. 

Dilluns i dimecres de 18.30 a 20.45 Astrid van Winden 
avanwinden@eoibd.cat 

Dilluns de 15.30 a 16h. 
Dijous de 18 a 18.30h. 

 
 
Llibres 
 
Llibre de text (obligatori) 
Taal Vitaal Nieuw. Nederlands voor beginners. Tekstboek.  Uitgeverij Intertaal, 2016.  Almere / 
Antwerpen. ISBN 978 94 6030 9052.  
 
Lectures 
Korte leesteksten uit Beter lezen. Cursus voor beginnende volwassen lezers in het Nederlands 
Tekstboek. Dorine de Kruyf. Uitgeverij Coutinho, 2011. ISBN 978 90 46 902431  
 
4e dr uk /  2011 / M arilene Gathier, D orine de Kr uyf 
Gramàtiques de referència (no obligatoris) 
Eenvoudige basisgrammatica NT2. Van der Toorn-Schutte, Jenny. 2004. Uitgeverij Boom, 
Amsterdam.  
Klare taal! Uitgebreide basisgrammatica NT2. Van der Toorn-Schutte, Jenny. 2006. Uitgeverij 
Boom, Amsterdam.  

 
Llibre d’exercicis (no obligatori) 
Mertens, Els. Zo geschreven 1 Nederlands voor anderstaligen. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans, 
2008.  ISBN 978 90 289 4439 8.  
 
Diccionaris de butxaca (no obligatoris) 
Van Dale miniwoordenboek Spaans-Nederlands / Nederlands-Spaans. Van Dale. Utrecht / 
Antwerpen, 2009. 
Diccionarios universales Herder: Nederlands-Spaans / Español-Neerlandés. Sattler, Johanna, 
2004. Herder. Barcelona. 

 
 
Programa de curs 
 
Competència sociocultural i sociolingüística 

Coneixement bàsic de les convencions socials i de la cultura dels països de llengua neerlandesa. 
Vida quotidiana : horaris, hàbits alimentaris, festes, activitats de lleure, la llar… 
Relacions interpersonals : estructura familiar i relacions de parentiu. 
Valors i creences : tradicions i festes. 
Llenguatge corporal: identificació i comprensió d’alguns  gestos i postures característics. 
Convencions socials : puntualitat, regals, celebracions, conversa (actituds, convencions, tabús). 
Adequar l’ús de la llengua als interlocutors, registres i situacions: fórmules de cortesia, de formes de 
tractament formal i informal etc.   

 

http://www.eoibd.cat/
mailto:abaude@eoibd.cat
mailto:avanwinden@eoibd.cat
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Objectius generals de competència comunicativa 

Comprendre l’essencial de missatges orals breus i senzills sobre temes coneguts  de la vida 
quotidiana articulats amb claredat. 
Comprendre els punts principals de textos orals de temes coneguts de la vida quotidiana. 
Parlar breument de temes de la vida quotidiana. 
Participar amb certa fluïdesa en converses sobre temes i situacions habituals de la vida quotidiana. 
Saber reaccionar de forma adequada en intercanvis i converses molt senzilles. 
Comprendre l’essencial de textos escrits breus sobre temes coneguts de la vida quotidiana. 
Escriure textos breus i senzills sobre necessitats i situacions de la vida quotidiana, d’acord amb les 
convencions i formats adequats, fent ús de frases simples i alguns elements de cohesió bàsics. 
Fer servir recursos per cohesionar el discurs: connectors textuals. 
Desenvolupar i utilitzar estratègies que permetin avaluar i continuar l’aprenentatge de manera 
autònoma. 
Adoptar una actitud oberta cap als elements diferents de la llengua i cultura pròpia. 

 

Funcions 

Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se 
Presentar-se, respondre a una presentació 
Donar les gràcies i respondre a un agraïment.   
Demanar i donar informació sobre sí mateix i sobre els altres; sobre activitats de la vida quotidiana; 
sobre transports; sobre dates, horaris i fets.  
Afirmar, negar; assentir, dissentir; expressar coneixement o desconeixement.  
Demanar i dir a qui pertany una cosa. 
Expressar el temps, la quantitat i la durada d’una acció. 
Descriure objectes i persones (mida, color...) 
Expressar acord i desacord; gustos i preferències sobre menjars, activitats de lleure, roba.  
Expressar l’estat físic (gana, set, calor, etc.) 
Proposar o suggerir fer una acció. 
Expressar sentiments, actituds, estat físic i anímic. 
Oferir alguna cosa, respondre a un oferiment.  

 

Competència lingüística 

Fonètica i ortografia Vocabulari 

Pronúncia de vocals, diftongs i consonants, amb 
èmfasi en els sons que difereixen del català i 
castellà. 
Normes ortogràfiques bàsiques del neerlandès. 
Entonació.  
 

Familiarització amb unes 1000 paraules molt 
usuals del neerlandès, en situacions de la vida 
quotidiana. 
Temes: característiques bàsiques d’una persona 
o d’un lloc, vida quotidiana, lleures, àpats, 
compres... 
 

Gramàtica  
NB: Per a qui (ja) no estigui familiaritzat amb els termes de la gramàtica, afegim a cada terme uns 
exemples trets del català, sempre que sigui possible. 

Substantius (porta, casa, gat): singular i plural (portes, cases, gats) / diminutius (porteta, caseta, 
gatet)  
Articles (el, la, una). 
Demostratius (aquest, aquella). 
Possessius (el meu, les meves). 
Numerals (tretze, tercera). 
Pronoms personals subjecte (ell, nosaltres) i complement (li, em). 
Interrogatius (qui, quants). 
Adjectius (amarga, content). 
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Temps verbals: present (parlo), perfet (he parlat), imperatiu (parleu!) 
Preposicions (en, a, fins a 
Reflexius (es, em) 
Verbs modals. (poder) 
Verbs separables. 
Adverbis (fàcilment). 
La paraula “er”. 
Frases simples: enunciativa (Estudio neerlandès), interrogativa (Parles anglès?), negativa (No beu.) 
Frases coordinades (Estudio neerlandès i m’ho passo bé) i algunes conjuncions (però, i) 
Frases subordinades (No vinc per què estic malalta.)  

Temes 

Bon dia! Jo sóc en Pieter. 
Com anem? 
Com és ella? 
Quina hora és? 
Així és el meu dia. 
Què vas fer ahir? 
Quina feina fas? 
Tinc gana! 
Perdoni, em podría dir on és l’estació? 
El temps d’oci i de lleure.  

 
Tutories 
 
Informació més endavant 

 
Calendaris 
 
Calendari escolar  2017-18 

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 

Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

Festes oficials dins l’any 2017: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre 

Festes oficials dins l’any 2018: 1 de maig, 21 de maig. 

Festes de lliure elecció del Centre 

Divendres         13 d’octubre de 2017     
Dijous           7 de desembre de 2017 
Dilluns   30 d’abril de 2018 

 
 

Avaluació 
 
Al llarg del curs hi haurà diverses proves d’avaluació contínua i un examen final. 
Per superar el curs, cal obtenir una nota final de curs igual o superior al 6,5/10. Aquesta nota final es 
descompon de la manera següent: 

- 50% corresponent a la nota de l’examen final. 
- 50% corresponent a la mitjana de les notes de les proves d’avaluació contínua. 
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El fet de no assistir a més del 65% de les classes o de no fer més del 65% de les proves d’avaluació 
contínua comporta la pèrdua de la nota d’avaluació contínua: en aquest cas, el 100% de la nota final 
de curs correspon a la nota de l’examen final.  
 
 


