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I Objectius: 

   

   

   

  Adquirir els coneixements de la llengua corresponents al nivell B1 del Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües. Reforçar les competències lingüístiques dels 

estudiants assolides en les assignatures de Llengua Sueca I i II, introduir nous elements 

gramaticals i ampliar el vocabulari. Es treballaran tots els vessants de la llengua, però es 

posarà l’èmfasi en la comprensió i expressió oral i escrita, sobretot en els àmbits de relació 

més immediats.  

 

 

II Continguts de la programació: 

 

Continguts gramaticals: 

 

 

Sintaxi: subordinades, connectors i preposicions complexes  

 

Harmonia dels temps verbals: Dåsystemet; i Presenssystemet, Pluskvamperfekt;  

                  Subjuntiu amb skulle 

 

Verbs deponents; verbs reflexius 

 

Partikelverb 

 

La veu passiva 

 

Adverbis: definició i funció; comparació 

 

  Pronoms indefinits 

 

  Adjectius: forma determinada, comparatius, superlatiu 

 

Ekosvar 

 

Presens particip i perfekt particip 

 

 

 



Expressió oral: 

 

Diàlegs corresponents a situacions quotidianes amb els quals es pugui treballar la 

contrastivitat cultural: 

 

-Descriure l’entorn (persones, la casa, la ciutat, la feina)  

-Explicar una experiència senzilla (Igår såg jag en jättetråkig film på bio...) 

-Expressar opinions, argumentar, discussions senzilles: Jag tycker om/inte 

om...; jag håller med/inte med...) 

-Frases per expressar sorpresa, plaer, fàstic, compliments etc. (Oj då! - Vad 

säger du?; Vad roligt!)  

-Ser capaç de relatar el que algú altre ha dit o ha escrit.(Igår läste jag i tidningen 

att…) 

 

Comprensió oral: 

 

Diversos exercicis de comprensió oral extrets del material didàctic i 

d’enregistraments televisius, música. 

 

-Comprensió de diàlegs senzills entre dues persones 

-Comprensió de relats breus llegits en veu alta, d’anuncis d’informació 

específica o d’altres missatges, com el d’un contestador automàtic per 

exemple. 

 

 

Expressió escrita: 

 

Redaccions sobre temes treballats a classe de manera que l’estudiant pugui 

posar en funcionament el vocabulari que va adquirint i estaran 

enfocades a posar en pràctica la utilització dels elements gramaticals 

nous que s’hagin introduït. 

 

S’iniciarà a fer redaccions en formats i gèneres diversos: postals, cartes 

familiars, correus electrònics, escrits formals, felicitacions, anuncis i 

receptes de cuina. 

 

 

Comprensió lectora: 

 

Lectura de textos del llibre del curs o d’altre material didàctic per treballar 

després el vocabulari i un aspecte gramatical. 

 

Lectura de breus textos extrets d’espais escrits de la vida diària (anuncis, 

pronòstics meteorològics, cartes al director, notícies del diari 8 sidor, 

receptes de cuina) 

 

 

Vocabulari temàtic 

 

Reforç i consolidació del vocabulari adquirit i introducció de nou vocabulari 

temàtic relacionat amb l’entorn de comunicació més immediat. 

 

 

 



L’estudiant haurà de preparar un tema prèviament acordat amb el professor, que haurà 

de presentar per escrit i en exposició oral. 

 

Treball de lectura: 

Durant el curs l’estudiant haurà de llegir dos relats (els quals s’especificaran al llarg del 

curs) i fer els exercicis de comprensió lectora corresponents. 

 

 

 

 

III Avaluació: 

 

 

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

La reavaluació és avaluació única. 

 

A. Avaluació continuada:  

 

DOS exàmens parcials (60% de la nota final) [en els exàmens s’avaluaran cinc 

aspectes de l’adquisició de la llengua: gramàtica; comprensió oral; expressió 

oral; comprensió  lectora i expressió escrita];  

 

El treball escrit i l’exposició oral (20%) 

 

Els exercicis de comprensió lectora (20 %) 

 

Els exercicis d’expressió escrita són d’obligat lliurament 

 

 

B. Avaluació única: examen final. 
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Svensk grammatik. Hans Lindholm, Kursverksamhetens förlag 

  
Deskriptiv svensk grammatik, Stockholms Universitet, Almqvist&Wiksell 
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LLIBRES D’EXERCICIS:  

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

 

 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 

  
Andra övningsboken i svensk grammatik, Gunnar Hellström/Ieva Zalcmanis, Bonniers 

 

 
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 

Norstedts svenska ordbok 

Diccionaris on-line: http://lexin2.nada.kth.se/lexin/; www.ordboken.nu 
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