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Presentació

Per què aprenem alemany?

Aquest serà el fil conductor del curs. Per turisme, literatura, 
art o cultura, aquesta llengua té adeptes a tot el món. 

Què és el que fa la llengua alemanya interessant per ser 
estudiada? Tant si tens la resposta com si no, aquest curs 
no solament et donarà eines bàsiques de comunicació, de 
gramàtica i d’aspectes socioculturals de la llengua alemanya, 
sinó que està plantejat per realitzar una tasca conjunta per 
descobrir què és el que ens motiva de l’idioma alemany. 

Repte? Curiositat?  Necessitat? Són alguns dels factors que 
poden influir en l’aprenentatge d’aquesta llengua, parlada 
pel 16 % dels nadius de la Unió Europea.

Objectius

Cada participant intentarà respondre la pregunta que fa 
de fil conductor, “Per què aprenem alemany?”, a través 
d’un projecte del seu interès personal per mitjà d’elements 
lingüístics del nivell A1 d’alemany, en el marc de referència 
europeu per a les llengües.

Aprendrem a presentar-nos, a parlar dels nostres interessos 
i gustos personals, de les activitats diàries, de les persones 
de la família i dels amics, per mitjà d’eines gramaticals i 
comunicatives.

Coneixerem el tipus de prova de nivell A1 que realitza 
el Goethe Institut a nivell mundial i que certifica els 
coneixements en el marc de referència europeu per a les 
llengües.

María Camila Durán Castro

Soc professora de llengua alemanya des de fa cinc anys. El 
que més m’agrada d’aquesta feina és conèixer i relacionar-
me amb diferents tipus de persones al voltant del món i 
la facilitat que et dona el llenguatge de conèixer diferents 
cultures! És una feina agraïda i, a més, requereix del professor 
una constant cerca de nou saber, ja que les llengües són 
dinàmiques i van canviant al llarg del temps i amb el context 
sociocultural. 

Formació acadèmica

Batxillerat acadèmic amb èmfasi en el llenguatge i la comunicació, 
al col·legi CAFAM (Bogotà, Colòmbia), any 2004.
Llicenciatura en Filologia Anglesa, a la Universitat Nacional de 
Colòmbia (Bogotà), any 2005.
Llicenciatura en Filologia Alemanya, a la Universitat Nacional de 
Colòmbia (Bogotà), anys 2006-2011.
Curs d’alemany, nivell C1, al Sprachenkolleg (Freiburg im Breisgau, 
Alemanya), any 2007.
Curs d’alemany, nivell B2 (curs d’actualització de coneixements 
propis), a l’EOI (Figueres), any 2013.

Experiència docent

Pràctica docent a la Universitat Francisco José de Caldas, nivells 
A1, A2 i B1 (Bogotà), any 2010

Professora particular d’alemany i anglès, any 2008-fins avui

Traductora de “Mitos indígenas colombianos. Español-alemán”, 
any 2011-fins avui

Organització

Associació Seguim Fent UdG
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