Departament de Llengües Estrangeres
Alemany – 1r Batxillerat
Curs 2017-18

Continguts o temes per avaluació:
1a Avaluació: Lektionen 1-4
-

Länder

-

Berufe

-

Familienstand

-

Zahlen 1-1.000.000

-

Familie

-

Sprachen

-

Möbel

-

Adjektive

-

Verbkonjugationen

-

W-Fragen

-

Negation

-

Personalpronomen

-

Definiter Artikel

-

Possessivartikel

-

Leseverstehen

-

Hörverstehen

-

Aufsätze

2a Avaluació: Lektionen 5-8
-

Farben, Dinge, Materialen, Formen

-

Büro, Computer

-

Freizeitaktivitäten

-

Tageszeiten, Wochentage, Uhrzeiten

-

Indefiniter Artikel

-

Singular – Plural

-

Akkusativ

-

Modalverb können

-

Temporale Präpositionen

-

Leseverstehen

-

Hörverstehen

-

Aufsätze

3a Avaluació:
-

Lebensmittel und Speisen

-

Verkehrsmittel

-

Reisen

-

Alltagsaktivitäten

-

Jahreszeiten, Monate

-

Trennbare Verben

-

Perfekt

-

Leseverstehen

-

Hörverstehen

-

Aufsätze

Què s’avaluarà:

Proves escrites: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora, auditiva i
expressió escrita i oral.
L'actitud positiva i l'esforç personal podran arrodonir la nota.
Com s’avaluarà:
- L’avaluació serà contínua. Per tant, si un alumne/a aprova la 3a
avaluació, aprovarà el curs.
Les proves d'avaluació es distribuiran de la següent forma:
•

20% expressió escrita

•

20% comprensió auditiva

•

20% comprensió lectora

•

20% gramàtica i vocabulari

•

20% expressió oral

Hi haurà fins a un 10% extra voluntari per aquells alumnes que
entreguin redaccions del temes proposats a classe (0,2% per
redacció).
-Les redaccions i activitats extres seran valorades positivament.
-La prova ordinària de juny consistirà en una lectura, una redacció i
diversos exercicis de gramàtica i vocabulari. La nota obtinguda a
aquest examen podrà arrodonir-se (només positivament) en cas
d’haver demostrat una bona actitud durant el curs. En qualsevol cas,
la qualificació obtinguda a la prova ordinària de juny NO podrà baixar
la nota final de l’assignatura.
-La prova extraordinària de setembre també consistirà en una lectura,
una redacció i exercicis de gramàtica i vocabulari.
-La nota final de l’assignatura obtinguda mitjançant aquest examen
també podrà arrodonir-se (només positivament) en cas d’haver
demostrat una bona actitud durant el curs.
-L’alumne que acumuli més de 3 faltes sense justificar no tindrà dret a
l’avaluació contínua.
Altres consideracions:

- L’assistència a classe és obligatòria i, per tant, si un/a alumne/a falta
a qualsevol sessió, haurà de justificar l’absència al tutor/a degudament
en tornar a l’escola.
A més, si un/a estudiant no es presenta a un examen, no tindrà la
possibilitat de repetir la prova de manera immediata, sinó que haurà
d’esperar a la següent avaluació per demostrar els coneixements
assolits.
- El passotisme sovintejat es sancionarà de la següent manera:
després de 3 dies sense deures o material, s’avisarà al tutor; passada
una quarta sessió, l’alumne/a serà expulsat/da de classe; i, si aquesta
situació continua, el/la estudiant perdrà el dret d’avaluació contínua.
- Si un/a alumne/a aprova qualsevol avaluació de 2n de Batxillerat o
treu un mínim de 4 amb bona actitud a partir de la 2a avaluació,
recuperarà automàticament l’assignatura pendent de 1r de Batxillerat.

