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DEPARTAMENT DE NEERLANDÈS 
2017-2018 
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TERCER CURS 
 
Grups de classe 
Horari de classe Professor Horari d’atenció a l’alumnat 

Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.00 Anne Baude 
abaude@eoibd.cat  
 

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

 
 
Llibres 
Llibres de text 
Nederlands in actie, Coutinho. Bussum, 2014. ISBN 978 90 469 0298 1. Es ven el llibre a la llibreria 
Alibri. 

 
Llibre de lectura (obligatòria) 
Het diner / Herman Koch; editorial: Eenvoudig Communiceren; ISBN 978 90 8696 113 9 Nivell A2/B1. 
Es ven el llibre a la llibreria Alibri. 
 
Gramàtiques de referència (no obligatoris) 
Doe wat met grammatica (theorie) / Marian Goossens, An Wouters; editorial: Standaard Uitgeverij; 
ISBN 978 90 341 9200 4 
Doe wat met grammatica (oefenboek 1) / Marian Goossens, An Wouters; editorial: Standaard 
Uitgeverij; ISBN 978 90 341 9201 1 
Beter Nederlands / Dina Bouman-Noordermeer; editorial: Coutinho;  
ISBN 90 6283 453 1 
Klare taal plus, grammatica voor gevorderden / Van der Toorn-Schutte, Jenny. 2011. Amsterdam: 
Boom.  

 
Diccionaris de butxaca (no obligatoris) 
Prisma Basiswoordenboek Nederlands / editorial: Het Spectrum;  
ISBN 90 7120 671 8 (eentalig) 
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal / Van Dale Lexicografie; ISBN 90 66480 
81 0 (eentalig) 
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Spaans / Van Dale Lexicografie; ISBN 90 6648 7216 
Van Dale Pocketwoordenboek Spaans-Nederlands / Van Dale Lexicografie; ISBN 90 6648 7224 
Diccionari Neerlandès-Català / Enciclopèdia Catalana SAU;  
ISBN 978 84 412 1883 3  
Diccionari Català-Neerlandès / Enciclopèdia Catalana SAU;  
ISBN 978 84 7739 650 5  
 
Vocabulari (no obligatoris) 
Leerwoordenboek Nederlands / Marlene Gathier, Dorine de Kruyf; editorial: Coutinho; ISBN 90 6283 
444 2  (behandelt 2700 frequent gebruikte woorden) 
Alexander / Piet de Kleijn; editorial: Rozenberg Publishers;  
ISBN 90 5170 406 2 
Lezen, las, gelezen 1 / Ineke de Bakker, Marjan Meijboom, Carla Smits, Sylvia Vink; editorial: 
Wolters-Noordhoff; ISBN 90 0113 118 2 
 
(NB. Les gramàtiques de referència, diccionaris, vocabulari són a la biblioteca)  
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Programa de curs 
 

Objectius  

Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts 
importants amb força precisió. 
Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o 
relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials. 
Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per 
explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments. 
Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant 
el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa. 
Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada 
tipus de text.  
Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos 
orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en 
converses cara a cara. 
Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida 
quotidiana i del seu interès. 
Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i 
tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa. 

 

Competència sociocultural  

Vida quotidiana: horaris i hàbits de treball; vacances i festes; activitats de lleure. 
Relacions interpersonals: estructura familiar i relacions de parentiu; relacions entre homes i dones; 
relacions a la feina; estructura de la societat (grups socials, partits polítics, institucions religioses. 
Valors i creences: cultura i tradicions; història i identitat nacional; estructura social i canvis que s'hi 
produeixen. 
Convencions socials (normes de cortesia): puntualitat; indumentària; regals; celebracions (festes 
familiars, tradicionals...); visites (durada, acomiadament...); conversa (actituds, convencions i tabús). 

 

Competència sociolingüística 

Marcadors lingüístics de relacions socials que reflecteixen les diferències en l’estatus de les persones 
interlocutores,la proximitat de la relació i el registre del discurs 
Fórmules de cortesía 
Diferències de registre 
Iniciació al reconeixement d’aspectes paralingüístics i de llenguatge corporal, molt bàsics, com a 
suport per facilitar la comprensió de la llengua que s’aprèn. 

 

Funcions 

Expressar opinions, creences, hipòtesis i dubtes. 
Formular intencions, desitjos i plans; fer i acceptar oferiments i promeses.  
Demanar informació, l’opinió, la intenció o voluntat de fer coses; demanar i donar permís; demanar i 
donar instruccions. 
Expressar sentiments, actituds, estat físic, de salut o d´ànim: decepció, esperança, sorpresa etc.  
Expressar queixes. 
Fórmules de relació social: donar la benvinguda, expressar aprovació, lamentar etc. 

 

Tipus de text 

anuncis, missatges de text, cartes, descripcions, narracions, argumentacions, receptes, textos 
creatius, programacions de televisió, cartellera d’espectacles, menús, articles de diaris i revistes. 
diàlegs, monòlegs, exposicions, enquestes, entrevistes, role-play, cançons, narracions i descripcions. 
Textos de lectura graduada. 
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Competència discursiva 

1.Adequació al context, a la situació comunicativa, a la intenció comunicativa, a la funció 
comunicativa, al tipus de text i al registre. 
2.Coherència: Selecció de contingut rellevant, d’idees principals i idees secundàries,selecció de les 
estructures morfosintàctiques i del lèxic adequats, estructuració lògica del contingut. 
3.Cohesió: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. 
Relacions sintàctiques i semàntiques (fenòmens gramaticals i lèxics) que connecten els enunciats 
d’un text entre si. 

 
 

Tutories 
 
Informació més endavant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competència lingüística 

Vocabulari 

Al nivell 3 de Neerlandès, l’àmbit personal s’amplia per incloure esdeveniments de la vida familiar i 
laboral, experiències, relacions socials (familiars, d’amistat...), projectes, sentiments i estats d’ànim, 
opinions i valoracions. S’introdueixen també altres temes relacionats amb l’àmbit públic, com ara 
relacions amb les institucions o opinions sobre fets de la vida en societat (festes, celebracions, 
tradicions, vacances...). Pel què fa als àmbits professional i educatiu, es tracten esdeveniments i fets, 
com ara les relacions de l’individu amb la feina o l’escola, anècdotes, situacions d’aprenentatge, etc 

Temes 

Werk 
Werk, studie en vrije tijd 
Reizen 
Gevoelens 
Onderwijs 
Buitenlanders in Nederland 

Gramàtica 

Pronoms (personal, reflexiu, possessiu) 
Verbs separables i inseparables 
Conjuncions 
l´adverbi er 
Temps verbals (p.e. el condicional), els modals 
Preposicions  
Pronoms interrogatius (amb i sense preposició) 
Pronoms relatius: amb i sense preposició 
Infinitiu amb i sense te 
Dubbele infinitief constructie  
om te + infinitiu 
Passiu 
Pronoms i numerals indefinits 
Sintaxi: frases coordinades i subordinades, oracions indirectes 
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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 

Divendre           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 que tenen com a objectiu de preparar els 
alumnes al Certificat de Nivell Intermedi (CNI). El CNI avalua els coneixements en totes les habilitats 
(comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita, expressió escrita) i els coneixements dels temes 
gramaticals i de vocabulari d´aquest nivell. 
Per superar el curs, cal obtenir una puntuació igual o superior al 65% al CNI. 
 


