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REFLEXIÓ INICIAL SOBRE LA MEVA MOTIVACIÓ D'APRENDRE L'ALEMANY

1- Acabo d'iniciar-me en l'estudi de l'alemany, no com l'anglès que ja porto molts anys aprenent.
Tenint en compte això, quines coses essencials en alemany em seran més útils de cara a un futur
més immediat? I en un futur no tan immediat?

2- Crec que ara i, en aquest curs, m'interessa aprendre alemany per aquests motius que numero per
ordre d'importància:

a) per a trobar millor feina amb la crisi que hi ha. Núm ...
b) per a viatjar i entendre'm. Núm ...
c) per a fer amics estrangers. Núm ...
d) per a la carrera, el cicle formatiu o treball que m'agradaria fer. Núm ...
e) per a fer unes pràctiques a Alemanya de la meva carrera, cicle o feina més endavant. Núm ...
f) perquè l'alemany, tot i que de vegades se'm pugui interferir amb l'anglès, en general, m'ajuda a
millorar-lo també i a tenir una base, uns coneixements i estructures lingüístiques que em serveixen
també per a les altres llengües (català, castellà ...) i assignatures. Núm ...
g) per treure bones notes quan m'esforço i així tenir una nota final de curs millor. Núm ...
h) perquè m'agrada aprendre altres llengües i és enriquidor per al meu bagatge cultural. Núm ...
i) perquè l'alemany és una llengua molt important; la que té més parlants a Europa i domina
l'economia. Núm ...
j) per altres motius:
Núm ...
3- A la classe d'alemany m'ho puc passar bé bastant sovint, tot i que això no és l'objectiu principal.
Aquest és el d'aprendre i això requereix sempre un esforç per part meva. Tenint en compte
això, a la classe d'alemany m'agrada ... i no m'agrada ...
4- M'agradaria poder fer el següent en alemany: ...
I també tractar aquests temes a classe: ...

