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Llibres en alemany

Una aproximació a la llengua alemanya

Dimarts 3 de febrer de 2009

Tenim una bona notícia per a tots/es els/les que estigueu aprenent alemany, per a
tots els que ja en sabeu, pels que tot just acabeu de començar i pels que els agradaria
iniciar-se en l'aprenentatge d'aquesta llengua germànica.
L'Alea Sophie Küppers, la nostra estudiant en pràctiques amb qui hem tingut el
plaer de treballar durant uns mesos, ha muntat una exposició amb material didàctic
en la llengua de Goethe, Brecht, Mozart, Bach i de molts altres genis que han deixat
petjada amb el seu art.
La Sophie, tal i com l'anomenem nosaltres, és una noia de disset anys que ha fet una
estada de mig any a Castellar del Vallès amb la finalitat de millorar el castellà i el
català. L'Institut i la seva feina a la Biblioteca, on ha ajudat col·laborant amb el
funcionament de l'equipament portant a terme diferents tasques, ha contribuït, tal i
com ella mateixa afirma, a millorar notòriament el seu nivell d'aquestes dues
llengües.
Natural de Kleve (oest d'Alemanya), a prop de Colònia, la Sophie valora molt
positivament aquesta experiència, “a banda de comprovar que el meu nivell de
castellà i català ha millorat molt, també m'he fet més responsable perquè he hagut
d'afrontar aquesta nova experiència tota sola i aquesta circumstància m'ha fet
créixer”, afirma la jove alemanya.
Una de les coses que més l'ha enriquit és la preparació d'aquesta exposició de
material en llengua alemanya.
La mostra es compon de llibres de text, de lectura, audiovisuals, pel·lícules amb
opció d'àudio en alemany, etc. Trobareu material per a diferents nivells
d'aprenentatge, pels més iniciats però també pels que fa temps que estan
familiaritzats amb aquesta llengua tant diferent de la nostra.
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