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ALEMANY ELEMENTAL 

ON-LINE 

INICI      Dijous 3 de febrer de 2022 

HORARI    de 17:00 a 18:30  

DURADA    28,5 hores 

 

PROGRAMA  

Unitat 1: Primers contactes - persones, llengües, països  
 

 saludar i acomiadar-se; demanar repetició o aclariment i expressar que no s'entén alguna cosa  

 lletrejar; donar i demanar el número de telèfon i la direcció; donar i demanar informació personal,  

 parlar de països i llengües.  

 el paper de les salutacions i comiats formals i informals al món germanoparlant; convencions en el  

 intercanvi d'informació personal.  

 els números cardinals fins a 20; lèxic necessari per donar informació personal.  

 l'abecedari alemany: equivalència entre sons i escriptura.  
 
- la conjugació verbal (1)  
- els pronoms personals  
- sintaxi (1): l'oració afirmativa i interrogativa  

 

Unitat 2: Aficions, treball, professions, estacions de l'any.  
 

 concertar cites; parlar de les aficions; parlar de la feina i dels horaris de treball, els dies de la setmana, 
els mesos i les estacions de l'any.  

 fer un perfil-internet i omplir un formulari  

 les aficions i les professions; els números cardinals a partir de 20.  

 les estacions en els països del món germanoparlant; aficions típiques.  
 
- l'article definit (1)  
- els substantius - plural  
- la conjugació verbal (2) i conjugació de els verbs, haben "i, sein"  

 
 

OBJECTIUS 

El curs pretén adquirir una base de vocabulari, reconèixer paraules i expressions molt bàsiques que 
s’usen habitualment (relatives a un mateix, a la família i a l’entorn immediat). Aprendre a expressar-se 
en present i passat i entendre textos bàsics. Ser capaç de preguntar, respondre, demanar ajuda o opinar 
sobre temes bàsics quotidians (de forma molt senzilla). Poder expressar-se amb frases senzilles i aïllades 
relatives a persones i llocs. 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA  

Unitat 3: La ciutat. Mitjans de comunicació. Orientació a la ciutat.  
 

 expressar el que no s'entén, demanar repetició o aclariment  

 nomenar llocs i edificis; preguntar per un lloc de la ciutat; demanar informació sobre la ciutat; 
anomenar els diferents mitjans de transport; preguntar pel camí; indicar el camí  

 relacionar paraules internacionals  

 els noms de llocs i edificis; els mitjans de transport; les adreces  
- les vocals curtes i llargues  
-  els articles determinats, indeterminats i negatius  
- l'imperatiu en la forma de cortesia  
- l'article indeterminat +, kein "  
- la conjugació verbal, irregular "/ present (3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURADA, CALENDARI i LLOC 

28,5 hores de formació on-line 
 

Aula virtual a través de la plataforma 
zoom. 

 
Dia i horari: 

dijous, de 17:00 a 18:30h 
 

Dates: 
de 03/02/2022 a 16/06/2022 

(excepte 14 d’abril) 

 

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS 

Escola de Negocis FOEG 

C/Bonastruc de Porta, 15  17001 Girona 

972 21 55 34 

enf@foeg.cat 

PREUS  

. PREU:  300 
SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 220 

SOCIS COL·LECTIUS: 250 
 

Pagament al núm. de compte IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930,indicant el nom de l’alumne. 
 

*La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència. 

**Tots els cursos organitzats per l’ENF de 3 o més hores poden ser bonificats segons el sistema de 
Formació Continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social, sense cost 

addicional.La bonificació és de 9/13 €/hora. 
 

PROFESSOR   

Anne Bettina Wiesselmann 

Professora nativa amb molta experiència. 

Professora de l’acadèmia d’idiomes,  KENSINGTON SCHOOL GIRONA 
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Nom del curs 
 

Núm del curs   ENF20200001- Data inscripció al curs 

DADES DE L’ALUMNE/A 
 

N.I.F. o N.I.E. Núm. d’Afiliació Seguretat Social  Sexe 

Cognoms, nom  Data de naixement 

Adreça Població C.P. 
 

Telèfon Fax E-mail 

ESTUDIS REALITZATS 
 

0 Estudis bàsics 1 Titulat universitari 1er cicle 2 Titulat universitari 2on cicle 

3 Titulat universitari 3er cicle 4 Títol de doctor/a 

 
Especialitat Altres estudis 

SITUACIÓ LABORAL Lloc que ocupa dins l'empresa 

Autònom Directiu / Propietari Director General / Gerent 
Cap / Director d'Àrea Comandament Intermig 

Ocupat/da Tipus de contracte Tècnic / Treballador Qualificat 

Àrea en la que treballa 

DADES FACTURACIÓ: ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (NOMÉS OCUPATS/DES) 
 

Empresa amb menys o igual a 250 treballadors/ores Empresa amb més de 250 treballadors/ores 

Raó social  CIF 

Sector / Activitat empresa 
 

Núm inscripció seguretat social Núm de treballadors/ores 
 

Adreça Població C.P. 
 

Telèfon Fax E-mail 

ENTITAT O EMPRESA ASSOCIADA A FOEG 
 

No associada Sí associada A través de l’associació / gremi 

TREBALLADORS - FUNDACIÓN TRIPARTITA                                    
Es vol bonificar el curs? Sí No 
Vol que la FOEG li tramiti? Sí No 
L'Empresa té RLT? Sí No 

AUTORITZACIÓ 

Autoritza a incloure la seva adreça Sí No 
a la newsletter per rebre la informació  
dels propers cursos? 

D’acord amb la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i el seu reglament de 
desenvolupament aprovat l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer de la Federació 
d’Organitzacions Empresarials de Girona amb la finalitat de gestionar les activitats que porta a terme el centre de formació de la Federació i informar de futures 
activitats de la Federació. Les dades personals podran ser cedides als organismes que ho requereixin per la correcta gestió de l’activitat formativa, tals com els 
organismes competents en matèria de formació continua i/o ocupacional de la Generalitat de Catalunya o l’Estat, o com Foment del Treball. També podran ser 
cedides les dades a Bonastruc de Porta Formació SL o aquelles entitats a través de les quals la Federació dugui a terme les activitats formatives. Pot exercitar 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb la normativa vigent, adreçant-se al C/ Bonastruc de Porta, 15 - 17001 de Girona. 

 
Per fer efectiva la inscripció cal enviar, per fax 972-227122 o e-mail enf@foeg.cat, la còpia de la transferència bancària per l’import del curs. 
El núm. de compte és IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930 
La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència. 
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Signatura del treballador/a 
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