
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 

Eine Reise durch deutschsprachige Städte 
(Un viatge per ciutats de parla alemanya) 

 
 
"Dach" és "sostre" en alemany, i "DACHL"? Has après l'alemany amb un mètode DACHL? Pots 
parlar alemany en una ciutat, en una granja, a la natura, en una empresa? I si et vas movent 
des d'Hamburg fins a Vaduz, parlaries l'alemany sempre igual? Això ho pots aprendre durant 
les 30 hores d'aquest curs. 
 
Professor: Josep M. Moreno 
 
Destinataris del curs: 
Persones interessades a conèixer la diversitat de l'espai lingüístic alemany i que tinguin un 
nivell de llengua corresponent com a mínim al nivell B1 del Marc europeu comú de referència. 
Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova. Un cop matriculats, 
us indicarem com fer-ho a través del correu electrònic. 
 
Durada:  
30 hores  (12 sessions de 2,5 hores)  
 
Es farà atenció directa a l’alumnat amb Moodle i JitSe. 
 
Horari:  
18.00 – 20.30 h (atenció directa de 18.00 a 19.15 h) 
 
Dates: 
07/09/20 – 23/09/20  
 
Objectius del curs: 
1. Conscienciar l'alumnat de la diversitat de l'espai lingüístic alemany a través del principi 
"DACHL" (Alemanya, Àustria, Suïssa i Liechtenstein).  
2. Cadascuna de les sis unitats didàctiques immergeixen l'alumnat en un espai virtual que els 
permetrà experimentar la sensació de: 
 - l'entorn, a través de dades i llocs històrics, culturals i artístics.  
- l'especificitat de l'alemany que s'hi parla (diferències lèxiques i fonètiques)  
- les accions que podem fer amb les competències lingüístiques adquirides amb el nivell B1  
3. Millorar l'adequació del parlant d'alemany dins d'aquests espais, si s'hi trobés en un futur. 
 
Programa del curs: 
- Berna i Viena: Orientar-se en la ciutat; El "Couchsurfen"; El transport públic; L'autopista i el 
"Park & Ride"· Cafè vienès o barbacoa?  
- Vaduz i la cultura dels "Walser": El principat de Liechtenstein; La planificació d'un viatge i els 
tipus de mobilitat; La Vaduz vinícola  
- Hamburg, ciutat creativa; Events teatrals i musicals; Les miniatures hamburgueses.  
- Chur (Suïssa); El voluntariat curricular i com sobreviure treballant a la natura.  
- Dresde i els microxips; El "Silicon Saxony" alemany; El contracte laboral i l'aclimatació al lloc 
de feina alemany.  
- Berlin, ciutat "multikulti"; Història i històries berlineses de migració  
- Innsbruck, ciutat d'acollida; Migració i emprenedoria; Turisme i feina. 
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
alemany 
 
Preu: 
169,80 €  



 
Avaluació:  
- L’avaluació serà contínua. Es recolliran les notes obtingudes des de la primera sessió, a les 
activitats orals i escrites, individuals i en grup, i lliurades a través de mitjans en línia com ara 
els fòrums d'escriptura, els fòrums de parla i la tramesa de tests interactius.  
- Hi pot haver una prova final. 
 
Certificat:  
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una participació del 80% per 
obtenir-lo.                     
 
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure 
elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el 
reconeixement.  
 
Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Matrícula:  
A partir del 15/07/20 us podreu matricular (mitjançant targeta bancària) entrant a: 
https://www2.eoibd.cat/matriculacio. 
 
Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. 
 
Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes. 
 
Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de 
Cursos Especials. 
 
Documentació imprescindible per a la matrícula 
És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el 
moment de la matrícula, la documentació següent: 
- DNI/NIE 
- acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de 
nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el 
nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula). 
- documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de 
pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €) 
 
Pagament  
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària. 
 
Informació addicional: 
 L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. 
 Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs. 
 En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no 
es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys. 
 
 
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis. 
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