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El Goethe-Institut al món
En un món cada vegada més globalitzat i amb fronteres 
més permeables, el Goethe-Institut proporciona i promou 
una imatge d’Alemanya moderna i diversa. 159 seus del 
Goethe-Institut distribuïdes en 98 països s’encarreguen, 
en cooperació amb nombroses institucions, de difon-
dre a nivell mundial la llengua i la cultura alemanya.  
El Goethe-Institut és la institució capdavantera en l’oferta 
de cursos i formacions per a professors d’alemany, així 
com un assessor molt demanat per a l’elaboració de cur-
rículums i material docent.

El Departament Servei Pedagògic 
El Servei Pedagògic del Goethe-Institut Barcelona asses-
sora al professorat d’alemany a les regions d’Aragó, 
Catalunya, La Rioja, Murcia, Navarra, València i a les 
Illes Balears. Recolzem iniciatives de professors, escoles 
i institucions per al foment de l’alemany com a llengua 
estrangera i oferim, en cooperació amb les autoritats 
educatives regionals, formacions per a professors d’ale-
many de qualsevol tipus de centre educatiu. Una àmplia 
varietat de materials per a la classe i per a la promoció 
de l’alemany, així com diverses activitats per als alumnes 
completen la nostra oferta. 
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Formacions

FORMACIÓ DE PROFESSORS

El Servei Pedagògic del Goethe-Institut Barcelona 
ofereix als professors i professores d’alemany un 
extens programa de formació. Participeu a les nos-
tres jornades editorials o jornades del professor 
d’alemany i assistiu a les nostres vetllades temà-
tiques a Barcelona o als nostres seminaris de cap 
de setmana a Barcelona, Murcia, Palma, Pamplona, 
València i Saragossa. Totes les nostres formacions 
estan reconegudes per les autoritats educatives 
de cada regió.

Beques

FORMACIÓ DE PROFESSORS

El Goethe-Institut Barcelona concedeix cada any 
aproximadament 20 beques a professors d’alemany 
a un dels Goethe-Institut d’Alemanya. Entre elles es 
troben cursos amb temes de metodologia i didàctica, 
de cultura i civilització i cursos d’idioma especia-
litzats per al professorat d’alemany. Sol·liciteu una 
beca a l’octubre per a l’estiu següent.
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Aprendre a ensenyar alemany

FORMACIÓ DE PROFESSORS

“Aprendre a ensenyar alemany” (DLL Deutsch Lehren 
Lernen) converteix la classe en el centre d’interès. 
La nova formació i curs de perfeccionament del 
Goethe-Institut s’ha desenvolupat especialment per 
a professors d’alemany com a llengua estrangera 
o alemany com a segona llengua. “Aprendre a ense-
nyar alemany” proporciona una formació pràctica 
a la primària, secundària o a l’ensenyament d’adults.

Fullets promocionals

PROMOCIÓ DE L’ALEMANY

Per a reunions de pares, actes informatius o jor-
nades de portes obertes a la vostra institució us 
enviarem amb molt de gust el nostre fulletó per a 
poder promocionar l’assignatura d’alemany al vos-
tre centre, ja sigui entre pares o amb el director. 
El fulletó està disponible en castellà o català.
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“Packs d’alemany”

PROMOCIÓ DE L’ALEMANY

Els nostres “packs d’alemany” inclouen llibres de 
text actuals de les principals editorials en el camp 
de l’ensenyament d’alemany. El pack conté llibres 
de vocabulari bàsic, gramàtica, fonètica, cançons 
i jocs així com de metodologia i didàctica de l’ale-
many com a llengua estrangera. Els instituts públics 
tindran la possibilitat d’ampliar de manera gratuïta 
el seu material per a l’ensenyament de l’alemany 
amb aquest pack de llibres.

Maletí d’idees

PROMOCIÓ DE L’ALEMANY

El nostre maletí d’idees inclou informació, consells 
i propostes per a la classe d’alemany. Al maletí tro-
bareu unitats didàctiques tant de primària com de 
secundària i també de formació professional. A més 
inclou una recopilació d’idees i recursos online, argu-
ments a favor de l’assignatura d’alemany, pòsters 
i altres materials promocionals. El maletí d’idees 
està a la disposició de les escoles, que compleixen 
els requisits, de manera gratuïta.
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Literatura interactiva 

MATERIALS PER A LA CLASSE D’ALEMANY

Al nostre portal “Literatura alemanya contemporà-
nia en castellà” es presenten 40 autors de la lite-
ratura alemanya contemporània i les seves obres. 
Dins del mateix, es troba també la secció “lectura 
interactiva” amb material didàctic elaborat a partir 
de relats breus i extractes de novel·les. Els exerci-
cis interactius es dirigeixen a estudiants d’alemany 
dels nivells A2-C2 i es poden resoldre directament 
a l’ordinador o a la tablet de manera independent.

El calendari del Servei Pedagògic

MATERIALS PER A LA CLASSE D’ALEMANY

Els nostres calendaris tracten cada any d’un tema 
d’actualitat d’interès per a joves de 15 a 25 anys. 
A més d’una atractiva foto de portada, trobareu a 
cadascuna de les dotze fulles que formen el calendari 
textos, entrevistes a joves, còmics, estadístiques 
i moltes coses relacionades amb cada tema.
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Rumbo Alemania

MATERIALS PER A LA CLASSE D’ALEMANY

Aquells que s’estiguin plantejant anar a Alemanya per 
una temporada tenen la possibilitat d’informar-se 
abans al blog “Rumbo Alemania” sobre diferents 
aspectes de la vida allí. La informació general sobre 
diversos temes, com ara estudiar i treballar a Ale-
manya, es completa amb històries reals de joves que 
han trobat la seva segona llar a Alemanya.

Alemany per a tu

MATERIALS PER A LA CLASSE D’ALEMANY

“Alemany per a tu” és una comunitat online del 
Goethe-Institut amb molts exercicis per a estudi-
ants d’alemany de tot el món: jocs d’aprenentatge 
interactiu per a tots els nivells, xats d’experts de la 
llengua alemanya, fòrums amb consells per aprendre 
alemany i grups per a l’intercanvi entre estudiants. 
Per a poder participar-hi és necessari inscriure’s.
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Ciutats i paisatges alemanys

EXPOSICIONS PER ESCOLES

Alta tecnologia i naturalesa, esport i cultura: Alema-
nya és molt variada. L’exposició “Ciutats i paisatges 
alemanys” mostra una petita part d’aquesta diversi-
tat. Ciutats com Berlín, Dresden, Frankfurt, Hamburg, 
Heidelberg, Munic i Postdam així com les regions 
dels Alps, el Rin, la regió del Ruhr, la Selva Negra, 
el Mar del Nord i el Mar Bàltic es presenten en 13 
cartells mitjançant fotos i breus textos informatius.

Lautstark – Música jove des d’Alemanya

EXPOSICIONS PER ESCOLES

Ja es tracti de principiants o d’estudiants de nivell 
avançat, a l’escola o a la formació d’adults, aprendre 
amb música és divertit. L’exposició “Lautstark” pre-
senta en pòsters i amb un CD 15 cançons actuals de 
pop alemany. Les lletres de les cançons ofereixen 
diverses possibilitats per practicar l’expressió oral 
i el debat a la classe d’alemany.
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L’alemany en el meu dia a dia Altres exposicions

EXPOSICIONS PER ESCOLES

Amb l’exposició “l’alemany en el meu dia a dia” els 
vostres alumnes podran descobrir petjades alema-
nyes a la seva zona i a més crear la seva pròpia 
exposició amb elles. L’exposició es compon de targe-
tes, propostes didàctiques i una cortina portafotos 
que els vostres alumnes hauran d’emplenar amb 
fotos pròpies, textos i troballes alemanyes del seu 
dia a dia. Aquesta exposició està concebuda perquè 
es realitzi com a projecte i romangui a l’escola.

EXPOSICIONS PER ESCOLES

Tenim a la vostra disposició altres exposicions sobre 
temes com Joves a Alemanya, Contes, La Caiguda 
del Mur 1989/90, La vida i obra de Günter Grass, 
Alexander von Humboldt i de Johann Wolfgang von 
Goethe. Totes les exposicions estan plastificades o 
impreses en lona i són fàcils de penjar. El préstec 
de les nostres exposicions és gratuït, l’escola només 
ha de fer-se càrrec dels costos de devolució.
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Gimcana urbana per Barcelona

GIMCANES PER ALUMNES

Passegeu per Barcelona amb la vostra classe i des-
cobriu les petjades alemanyes, austríaques, i suïsses 
que amaga la capital de Catalunya. Els alumnes 
també poden buscar noves petjades, per exemple 
investigant a internet, o el professor pot seleccionar 
algunes curiositats i treballar-les a classe. Amb gust 
us enviarem el fulletó i les solucions.

“App per Barcelona”

GIMCANES PER ALUMNES

L’aplicació, que funciona amb GPS, dirigeix als estu-
diants per Barcelona utilitzant l’alemany. Amb ella 
els vostres alumnes podran resoldre preguntes, 
endevinalles i tasques sobre Alemanya, Àustria 
i Suïssa a més de 250 punts repartits en 10 rutes 
diferents per la ciutat. També trobareu informació 
addicional sobre història i cultura. Les preguntes 
poden resoldre’s directament al mòbil i es pot jugar 
sol o en equip. Només cal descarregar l’aplicació 
i començar a jugar! 
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Gimcana a la biblioteca del Goethe-Institut

GIMCANES PER ALUMNES

Amb la nostra gimcana, els vostres alumnes podran 
conèixer la biblioteca mitjançant tasques senzilles 
i divertits trencaclosques. A més, durant la visita 
tindran la possibilitat de tenir una primera presa 
de contacte amb altres camps de cultura general 
com són la història, la literatura o la geografia ale-
manyes. Mentrestant el professor podrà fer un cop 
d’ull als materials didàctics que la biblioteca posa 
a la seva disposició.

Taller de teatre: El teatre a la classe d’alemany

TALLERS PER ALUMNES

Al nostre taller de teatre els alumnes podran experi-
mentar i viure en primera persona la llengua ale-
manya sota la direcció d’un expert pedagog teatral. 
Mitjançant la integració de jocs i representacions a 
la classe d’alemany, es crearà un vincle emocional 
dels alumnes amb la llengua i es fomentaran les 
competències socials i psicosocials bàsiques com 
ara la capacitat comunicativa, l’empatia i el treball 
en equip.
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Taller de cinema

TALLERS PER ALUMNES

L’Escola de Cinema “Un gos andalús” ofereix als alum-
nes de secundària i batxillerat un taller de cinema 
en alemany en col·laboració del Servei d’Educació 
de l’Ajuntament de Saragossa i del Goethe-Institut 
Barcelona. Al taller es tractaran qüestions bàsiques 
sobre cinema que s’aplicaran a un curtmetratge 
alemany. De la mateixa manera improvisats jocs 
de rol faran possible que els alumnes es posin a la 
pell dels personatges i s’enfrontin a les situacions 
representades a la pel·lícula.

PEL·LÍCULES EN ALEMANY

Posem a la vostra disposició llargmetratges alemanys 
subtitulats en castellà per a activitats  d’interès gene-
ral sense ànim de lucre. Gairebé totes les pel·lícules 
van acompanyades de material didàctic per utilitzar 
a la classe d’alemany.

Pel·lícules per a joves: Pares - Fack ju. Göthe - Vent de l’est - Units per 
un somni - Goethe! - Sophie Scholl: els darrers dies - El miracle de Berna - 
Kaddisch per a un amic.

Pel·lícules per a nens: Rico, Oskar i les ombres profundes - L’aula voladora - 
La Puntet i l’Antón - Ventafocs - Blancaneus - El rei granota - Mare neu - 
Rapunzel - Els músics de Bremen - La taula, l’ase i el bastó meravellosos - 
La bella dorment - El gat amb botes.

Pel·lícules per a la classe d’alemany
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Per iniciativa de l’associació de professors d’ale-
many de Catalunya (APALC) es va crear al 2012 el 
“Pla d’impuls de l’alemany” entre el Departament 
d’Ensenyament de Catalunya i el Goethe-Institut 
Barcelona. Aquest programa dóna la possibilitat 
als alumnes d’escoles públiques de Catalunya de 
presentar-se a l’examen del nivell A2 per un preu 
reduït. Cada any oferim una formació per a profes-
sors d’aquest examen.

Amb el nostre butlletí de notícies estareu infor-
mats sobre l’oferta de formació del professorat 
del Goethe-Institut, el nostre programa de beques 
i sobre congressos de germanistes a nivell  nacional 
i internacional. A més trobareu idees per a la vos-
tra classe així com informació sobre concursos, 
pel·lícules, tallers de teatre i altres activitats per 
als vostres alumnes.

“Pla d’impuls de l’alemany”

PROGRAMA DE FOMENT D’EXÀMENS BUTLLETÍ DE NOTÍCIES
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DEPARTAMENT DE CURSOS 
El Goethe-Institut ofereix durant tot l’any cursos 
d’alemany de tots els nivells establerts pel Marc 
Comú Europeu de Referència per a les Llengües. 
Cursos especials com Alemany amb finalitats profes-
sionals, CV i entrevista de feina, cursos de preparació 
d’exàmens i de conversa formen la nostra oferta. 
A més, els estudiants d’alemany poden realitzar amb 
nosaltres els exàmens oficials reconeguts a nivell 
mundial. Per a joves oferim versions dels exàmens 
dels nivells A1, A2 i B1.

DEPARTAMENT DE CULTURA
Podreu experimentar tendències actuals d’art i 
cultura alemanyes als concerts, cicles de pel·lícules, 
lectures i exposicions al Goethe-Institut Barcelona. 
També organitzem representacions de teatre i dansa 
així com debats sobre temes actuals. Al programa 
online GoetheKULTURinfo trobareu reportatges 
sobre les nostres activitats.

BIBLIOTECA / MEDIATECA
La Biblioteca del Goethe-Institut Barcelona és el 
primer punt de contacte per rebre informació rela-
cionada amb Alemanya. Posem a la vostra dispo-
sició a més de llibres en alemany, català i castellà, 
 periòdics, CD i DVD. També podeu trobar llibres de 
text d’alemany i utilitzar, segons les vostres neces-
sitats, el préstec online.

EL GOETHE-INSTITUT BARCELONA
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ENLLAÇOS

Formació a Espanya goethe.de/barcelona/formacio

Beques goethe.de/stipendien

Formació DLL goethe.de/dll

Fullets promocionals goethe.de/promocio

Packs d’alemany goethe.de/barcelona/packsdalemany

Maletí d’Idees goethe.de/barcelona/maletiidees

Lectura interactiva goethe.de/barcelona/lecturainteractiu

Alemany per a tu goethe.de/barcelona/dfda

Rumbo Alemania goethe.de/rumboalemania

Exposicions goethe.de/barcelona/exposicions

Gimcana urbana  goethe.de/barcelona/gimcana

“App per Barcelona” descarrega a la App i Playstore

Gimcana a la biblioteca goethe.de/barcelona/gimcanabiblioteca

Taller de teatre goethe.de/barcelona/tallerdeteatre

Taller de cinema goethe.de/barcelona/tallerdecinema

Pel·lícules goethe.de/barcelona/films

Calendari goethe.de/kalender-didaktisierungen

Butlletí de notícies goethe.de/barcelona/newsletter
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Goethe-Institut Barcelona 

Roger de Flor, 224

08025 Barcelona

www.goethe.de/barcelona 

info-barcelona@goethe.de 

Tel. 93 2926006

Fax 93 2926008

Servei Pedagògic

BKD-barcelona@goethe.de 

Tel. 93 2928107

Departament de Cursos 

sprache-barcelona@goethe.de 

Tel. 93 2928109

Biblioteca

biblioteca-barcelona@goethe.de 

Tel. 93 2928103

Departament de Cultura 

programm-barcelona@goethe.de
Tel. 93 2928102




