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DEPARTAMENT DE NEERLANDÈS 
2017-2018 

www.eoibd.cat 
 

SEGON CURS 
 
Grups de classe 
Horari de classe Professor Horari d’atenció a l’alumnat 

Dilluns i dimecres de 16.15 a 18.30. Astrid van Winden  
(avanwinden@eoibd.cat 
o a través del Moodle) 

Dilluns de 15.30 a 16.00 
Dijous de 18.00 a 18.30 
 

 
Llibres 
Llibre de text (obligatori) 
Taal Vitaal Nieuw. Nederlands voor beginners. Tekstboek.  Uitgeverij Intertaal, 2016.  Almere / 
Antwerpen. ISBN 978 94 6030 9052.  

 
Llibres de lectura (obligatoris) 
Milanese Rijst (la professora reparteix el material) 
Anne Frank, haar leven / Marian Hoefnagel; editorial: Eenvoudig Communiceren; ISBN 978 90 8696 
0392. Es ven el llibre a la llibreria Alibri 
 
Llibres de lectura (no obligatoris) 
Korte leesteksten uit Verder Lezen  
Er staan veel boeken in de bibliotheek (nummer 5.2)  
 
Gramàtiques de referència (no obligatoris) 
Van der Toorn-Schutte, Jenny. 2006. Klare taal! Uitgebreide basisgrammatica NT2. Amsterdam: 
Boom.  
Oosterhoff, Jenneke A. 2009. Basic Dutch A Grammar and Workbook. London/New York: 
Routledge.  
Rietveld, Dick; Klep, Hanneke. 2005. Concise Dutch Grammar. Groningen: Noordhoff. 

 
Llibre d’exercicis (no obligatori) 
Zo geschreven 2. Nederlands voor anderstaligen. Mertens, Els. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans, 
2008. ISBN 978 90 289 4879 2 (grammatica) 
 
Diccionaris de butxaca (no obligatoris) 
2009. Van Dale miniwoordenboek Spaans-Nederlands / Nederlands-Spaans. Utrecht/Antwerpen: 
Van Dale. 
Sattler, Johanna H. 2004. Diccionarios universales Herder: Nederlands-Spaans / Español-
Neerlandés. Barcelona: Herder. 
 
Altres diccionaris bilingües (no obligatoris) 
Duez, Ann; de Nijs, Bob. 1993. Diccionari Català-Neerlandès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 
Duez, Ann; de Nijs, Bob. 2009. Diccionari Neerlandès-Català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 
Vuyk-Bosdriesz, J.B. 2003. Van Dale Pocketwoordenboek Spaans-Nederlands. Utrecht/Antwerpen: 
Van Dale. 
Vuyk-Bosdriesz, J.B. 2003. Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Spaans. Utrecht/Antwerpen: 
Van Dale. 
 
Diccionaris unilingües (no obligatoris) 
Gathier, Marilene; de Kruyf, Dorine. 2005. Leerwoordenboek Nederlands. Bussum: Coutinho. 
 
(NB. Les gramàtiques de referència i diccionaris són a la biblioteca)  

http://www.eoibd.cat/
mailto:avanwinden@eoibd.cat
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Programa de curs 
 

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. 
Desenvolupar i utilitzar estratègies que permetin avaluar i continuar l’aprenentatge del xinès de 
manera autònoma. 
Adoptar una actitud oberta cap als elements diferents de la llengua i cultura pròpia.  

 

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.   

 

Funcions 

A més de les funcions desenvolupades al primer nivell, es tractaran i s’aprofundiran, entre d’altres, les 
funcions següents: 
Expressar sentiments, actituds, estat físic i d’ànim: satisfacció, avorriment, preferència, disgust, 
indiferència, sorpresa... 
Descriure objectes, llocs i persones. 
Demanar i donar informació sobre sí mateix i sobre els altres, sobre les activitats de la vida quotidiana 
(comerços, transports...)  
Comparar. 
Posar condicions. 
Expressar i demanar l’opinió. 

 
 

Competència lingüística 

Fonètica i ortografia Vocabulari 

Aprofundim i consolidem la pronúncia de vocals, 
diftongs i consonants, amb èmfasi en els sons 
que difereixen del català i castellà. 
Consolidem les normes ortogràfiques del 
neerlandès. 
Treballem l’entonació. 

Familiaritzar-se amb les 2000 a 2500 paraules 
més usuals del neerlandès, en situacions de la 
vida quotidiana. 
     

Gramàtica  
A més de la consolidació dels coneixements adquirits al primer nivell, s’introdueixen  o s’amplien els 
coneixements següents: 
Els diminutius (bloempje, bloemetje). 
Els adjectius (de blonde jongen; een dik boek; een houten tafel). 
Els comparatius (Ik vind de rode trui mooier dan de gele). 
Els superlatius (Ik vind de rode trui het mooist(e)). 
Pronoms reflexius (Zij wast zich). 
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Pronoms relatius (Ik woon in een huis dat groot is). 
Pronoms i numerals indefinits (iets, niets, enkele, sommige) 
El pronom “er” (Er zijn veel stoelen. Ik heb er gewoond. Ik heb er drie. Ik denk eraan). 
Les frases subordinades (Ze gaat met de trein omdat ze geen auto heeft. Als het hard regent, zijn er 
altijd files)  
Les subordinades relatives (Ik zoek een vriend die graag kookt).  
Les paraules interrogatives (Waaraan denk je? Met wie ga je op vakantie?) 
Temps verbals:  

 el futur (ik zal schrijven, ik ga schrijven, ik schrijf morgen)  
 el perfet (Ik heb een jaar gestudeerd) 
 l’imperfet (Toen ik jong was, studeerde ik aan de universiteit in Leuven)  
 el condicional (Ik zou graag naar Nederland willen verhuizen) 

L’expressió de la duració (Ik ben aan het studeren. Ik zit te studeren. Ik ben bezig met studeren). 
Verbs modals (hoeven) 
Passiu (Ik word geopereerd) 
Adverbis (sinds) 
Conjuncions (omdat, als, hoewel, terwijl, toen) 
Sintaxis (posició dels elements en la frase) 

Temes 

Wonen 
Praten over vroeger; het weer 
Niet-alledaagse activiteiten; Nederlandse feestdagen 
Uit eten gaan; recepten 
Kleding; het lichaam 
Boodschappen doen 
Vakantie 
Op reis; het nieuws  
Gezondheid 
Nationaliteiten 

 
 
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 
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Avaluació 
Al llarg del curs hi haurà proves d’avaluació contínua encaminades a preparar els alumnes a l’examen 
final del Certificat Bàsic (CB) de Neerlandès. Aquest examen té lloc al juny i consta de cinc parts: 
expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita, i ús de la llengua. Cada part 
correspon a un 20% de la puntuació global. 
Per superar el curs, cal: 

- Aprovar l’examen del CB amb una puntuació global igual o superior al 65%.  
- Obtenir una puntuació igual o superior al 65% a les parts d’expressió oral i escrita del CB. 

Per tant, les parts d’expressió oral i escrita de l’examen del CB són eliminatòries. 
Els alumnes que hagin assistit a més del 65% de les classes durant el curs i hagin fet més del 80% de 
les proves d’avaluació contínua poden optar per fer les proves d’expressió escrita i expressió oral del 
CB en modalitat mixta, és a dir que: 

- Un 50% de la puntuació de l’expressió escrita i oral correspon a la nota de l’examen final. 
- Un 50% de la puntuació de l’expressió escrita i oral correspon a les notes d’expressió oral i 

escrita obtingues durant les proves d’avaluació contínua. 
 
 


