
Suec II 
 
Curs 2016-2017                     Grau de Llengües i Literatures Modernes 
Prof.Carolina Moreno Tena  
 
Horari: 
Dilluns 9:30-11:00 
Dimecres 11:00-12:00 
Aula: 3.5       

 

 

 

 

I Objectius: 
   

  Adquirir els coneixements bàsics de la llengua sueca corresponents al nivell A2 del 

Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Identificar les característiques 

principals de la llengua objecte d’aprenentatge per contrast i comparació amb la llengua 

materna o d’altres llengües, quan s’escaigui. Entrar en contacte amb l’entorn cultural de 

la llengua sueca, el país, la seva societat i la seva geografia. 

 

 

II Continguts: 
 

Continguts gramaticals: 
 

 

Sintaxi: construcció d’oracions subordinades; conjuncions. 

 

Discurs directe i indirecte 

 

Verbs: modals, preteritum, perfekt (diferenciació entre preteritum i perfekt), 

futur. Flexió verbal: grups 1-3 i starka verb; infinitiu amb att i sense att; verbs 

auxiliars;  

 

Substantius: determinació i indeterminació; singular i plural, definició i funció 

 

Adjectius: flexió de l’adjectiu (forma determinada i indeterminada, singular i 

plural) 

 

Pronoms: personals; possessius reflexius; relatius; indefinits, man 

 

Preposicions: preposicions de temps i de lloc, definició i funció 

   

Adverbis temporals, de lloc, modals, oracionals.  

   

Kortsvar  

 

Uttal: akut och grav accent; satsbetoning 

 

 

Expressió oral: 



Fer-se entendre i entendre els altres a nivell bàsic en diferents situacions 

quotidianes, per exemple participar en una conversa en un context quotidià, 

expressar una opinió, descriure l’entorn immediat, la situació personal i laboral, 

narrar breument un fet ocorregut en un moment i un lloc determinats. 

 

 

 

Comprensió oral: 

Comprendre el suec parlat a nivell bàsic en situacions comunicatives breus que 

contenen una informació concreta. Entendre una conversa entre dues persones 

sobre un tema concret i quotidià. 

   

 

Expressió escrita: 

 

Escriure textos breus i personals, com cartes, correus electrònics o postals, on 

l’important és la força comunicativa. Conèixer la idoneïtat formal de diferents 

tipus d’escrit (salutació, comiat, expressions pròpies de cada context) 

 

Comprensió lectora: 

Comprendre les idees principals i localitzar la informació específica en textos 

breus i diàlegs (textos didàctics i adaptats, anuncis de premsa, postals, relats 

literaris adaptats). 

 

 

III Avaluació: 

 

 
L’avaluació és continuada. L’alumne que ho sol·liciti podrà fer l’avaluació única. 

La segona convocatòria és avaluació única. 

 

A. Avaluació continuada:  

 

DOS exàmens parcials que, si s’aproven, eximiran de fer l’examen final (60% de la nota 

final)[en els exàmens s’avaluaran els aspectes següents de l’adquisició de la llengua: 

gramàtica; expressió oral; comprensió  lectora i expressió escrita]  

 

Exercicis de comprensió lectora a partir de la lectura d’un relat de lectura fàcil que 

l’estudiant treballarà al llarg del curs seguint una pauta de treball proposada pel 

professor (20%). 

 

Exposició oral prèviament treballada a casa (20%) 



 

  

B. Avaluació única: examen final. 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

MATERIAL DEL CURS: 

 
Rivstart A1-A2 textbok. Paula Levy/Karl Lindemalm, Natur & kultur 

Rivstart A1-A2 övningsbok. Paula Levy/Karl Lindemalm, Natur & kultur 

 

 

 

DICCIONARIS:  
  

Diccionari suec/català i català/suec, Enciclopèdia Catalana, 1994-2001 

Norstedts spanska ordbok (127.000 paraules) [suec-castellà] 

Norstedts lilla spanska ordbok (70.000 paraules) 

Norstedts spanska ordbok Ed. para estudiantes 

Norstedts svenska fickordbok (18.000 paraules) 

Natur och Kulturs svenska ordbok. Natur och kultur 

Diccionaris on-line: www.lexin.nu; www.ordboken.nu 

 

 

GRAMÀTIQUES: 

 
 Gramática sueca-svensk grammatik på spanska, Mål, Natur&Kultur 
  

Svensk grammatik. Hans Lindholm, Kursverksamhetens förlag 

  
Deskriptiv svensk grammatik, Stockholms Universitet, Almqvist&Wiksell 

 
Handbok i svenska som andraspråk, Claes Garlén/Gunlög Sundberg, Norstedts 

Akademiska Förlag 

  

 

LLIBRES D’EXERCICIS:  

 
 Form i fokus del A, Cecilia Fasth/Anita Kannemark, Folkuniversitetes Förlag 

 

 Första övningsboken i svensk grammatik, Gunnar Hellström, Bonniers  

 

Form och funktion- Verb, Kerstin Ballardini, Mål-Natur&kultur 

 

 Form och funktion -Ordföljd, Kerstin Ballardini, Mål-Natur&Kultur 

 

Prepositions boken, Per Montan/Håkan Rosenqvist, Almqvist&Wiksell 

Prepositionsövningar -1, Per Montan/Håkan Rosenqvist, Almqvist&Wiksell 

 

 

WEBS: 

 

www.kreativpedagogik.se 

www.svenskaspraket.nu 

www.8sidor.se 

http://www.lexin.nu/
http://www.kreativpedagogik.se/
http://www.svenskaspraket.nu/
http://www.8sidor.se/

