
 
PROGRAMA DE ALEMÁN A2 (120 horas) 
 
OBXECTIVOS: 
 
Comprensión  
Comprensión oral: O alumno comprende frases e o vocabulario máis habitual sobre temas de interese 
persoal (información persoal e familiar moi básica, compras, lugar de residencia, emprego). É capaz de 
captar a idea principal de avisos e mensaxes breves, claros e sinxelos. 
Comprensión escrita: O alumno é capaz de ler textos moi breves e sinxelos. Sabe atopar información 
específica e predicible en escritos sinxelos e cotiáns como anuncios publicitarios, prospectos, menús ou 
horarios, e comprendo cartas persoais breves e sinxelas. 
 
Expresión 
Expresión oral: Utiliza unha serie de expresións e frases para describir con termos sinxelos a súa familia 
e outras persoas, as súas condicións de vida, a súa orixe educativa e o seu traballo actual ou o último que 
tivo. Pode comunicarse en tarefas sinxelas e habituais que requiren un intercambio simple e directo de 
información sobre actividades e asuntos cotiáns. É capaz de realizar intercambios sociais moi breves, aínda 
que, polo xeral, non pode comprender o suficiente como para manter a conversación por si mesmo. 
Expresión escrita: É capaz de escribir notas e mensaxes breves e sinxelas relativas ás súas necesidades 
inmediatas. Pode escribir cartas persoais moi sinxelas, por exemplo agradecendo algo a alguén. 
 

CONTIDOS GRAMATICAIS CONTIDOS COMUNICATIVOS E 
INTERCULTURAIS 

• Repaso do Perfekt e Präteritum 
• Verbos (liegen, legen...) e 

preposicións “cambiantes” con 
acusativo e dativo  

• Declinación do adxectivo sen artigo 
• Declinación do adxectivo con artículos 

determinados e indeterminados 
• Konjunktiv II dos verbos modais 

mögen, können e sollen 
• Preposicións temporais über, von...an, 

zwischen 
• Os conectores dass, weil, denn, 

deshalb e wenn 
• Os verbos reflexivos 
• Os conectores als / wenn 
• A oración pasiva en presente e 

pasado 
• Os verbos con obxecto en dativo e 

acusativo; posición dos obxectos 
• Preposicións de lugar (gegenüber, 

an...vorbei, durch, an, in, auf...) 
• Verbos con preposición; pronomes 

interrogativos con preposición 
• Präteritum dos verbos modais 
• O Präteritum (outras formas verbais)  
• Os demostrativos 
• O verbo lassen 
• Os conectores temporais bis, 

seit(dem), nachdem... 
• As oracións de relativo 

• Historias familiares; relatos no pasado 
• Na casa; describir a nosa casa; 

consellos de decoración 
• Describir os nosos gustos e prefencias 

en viaxes e tempo libre; planificar unha 
viaxe  

• No supermercado e no mercado 
• Espectáculos e eventos; facer, aplazar 

ou rexeitar propostas 
• Deporte e vida sa; foros en Internet 
• Problemas de saúde 
• No traballo; producción e condicións 

laborais na empresa  
• No restaurante; pedir, plantexar unha 

queixa, pagar 
• Os hábitos de alimentación 
• Consellos para aprender unha lingua 
• Descreber instruccións de uso 
• Os medios de comunicación; hábitos 
• No hotel; reservar e cancelar unha 

habitación 
• Os medios de transporte 
• O clima 
• Eventos e actividades do tempo libre 
• A literatura; expresar as nosas 

preferencias, falar dun libro 
• A Internet 
• O mundo da educación e do traballo   

   

 
Metodoloxía: As clases desenrolaranse mediante a combinación das catro destrezas lingüísticas 
(comprensión e expresión oral e escritas) e a aprendizaxe das destrezas gramaticais propias do nivel do 
curso. Farase especial fincapé no uso da lingua falada tanto de maneira individual coma en grupo. O alumno 
deberá utilizar a lingua de estudo para a súa comunicación na clase. 
 
Material na clase:  Manual: Menschen A2. Libro de texto e Libro de exercicios (Kurs- und 

Arbeitsbuch). Editorial Hueber.  
   Grundstufen-Grammatik. Monika Reimann. Editorial Hueber. 


