
 
 

 
Avui dia l’alemany s’ha convertit ja en una de llengües més estudiada a 
Espanya. Aquest augment experimentat en els últims anys per a aprendre 
alemany ve precedit per la bona reputació quant a oportunitats laborals 
que ens ofereix la gran potència europea alemanya, i és que el nostre 
país compta ja amb més de 100.000 estudiants d’alemany, la majoria 
d’ells amb l’objectiu i la idea de poder anar a treballar a aquest país. 
 
I és que Alemanya s’ha consagrat com el territori més potent i fiable dins 
de la regió europea, sobretot en l’àmbit i l’estructura del mercat laboral i 
les seues ofertes de treball, convertint-lo d’aquesta forma com el lloc més 
atractiu per a buscar treball.  
A més a més, és uns dels destins més desitjats per visitar i on viatjar: ciutats 
espectaculars, muntanyes de somni, boscos màgics, rius que et porten a 
pobles d'encant, tot això i molt més pots trobar-ho en aquest magnífic 
país. 
 
Cal recorrer les seues ciutats plenes d'història, cultura i excel·lent 
gastronomia, tals com: Berlín, la seua capital i una de les ciutats més 
cosmopolites del món, Hamburg, la segona ciutat més important 
d'Alemanya amb gran part d’història, Munich amb la seua famosa 
Oktoberfest, i Colònia, una de les ciutats més antigues d'Alemanya. 
 

 

 

   



 

Aquest curs escolar els alumnes han gaudit per primera vegada 
d'aprendre un nou idioma al IEs Pare Vitòria: l' alemany.  Per al curs 
2020/2021 ho continuaran fent. En aquesta assignatura treballem amb 
activitats de comunicació oral en grup i escrita i fomentem 
l'aprenentatge de l'idioma amb situacions reals i quotidianes. De tant en 
tant anem a l'aula d'informàtica per poder  realitzar activitats online que 
tant motiven els alumnes. Farem alguna activitat cultural com fer dolços 

típics alemanys    i, si és possible i els alumnes ho desitgen, 
repetirem el viatge a Alemanya a veure els mercats nadalencs. 
 

 
 
 
 
Animeu-vos a aprendre Alemany!!! 
 
 

 

 


