
 

 

 Departament de Llengües Estrangeres 

Alemany – 4t ESO  

Curs 2020-21 

Continguts o temes per avaluació: 

1a  Avaluació:  

- Repàs de la conjugació dels verbs en present 

- Perfekt 

- Verbs separables 

- Plurals dels substantius 

- Gènere dels substantius 

- Vocabulari relacionat amb el temps lliure, la família, la rutina, els 
països, les vacances, els viatges i el temps atmosfèric. 

- Expressions escrites, comprensions orals i lectores dels temes 
treballats a classe. 

 

2a Avaluació:  

- Imperatiu 

- Preposicions 

- Conectors 

- Vocabulari relacionat amb els menjars i les begudes, les 
prendes de vestir, les parts del cos, la vivenda i les feines de la casa. 

- Expressions escrites, comprensions orals i lectores dels temes 
treballats a classe. 



 

3a Avaluació:  

- Els verbs modals 

- Subordinades amb weil 

- Vocabulari relacionat amb la feina, les professions, l’escola, els 
dies de la setmana, els mesos de l’any i les estacions. 

- Expressions escrites, comprensions orals i lectores dels temes 
treballats a classe. 
 

Què s’avaluarà: 

Proves escrites: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i l’escolta. 

Proves orals: fonètica i fluïdesa. 

Actitud: comportament en classe i participació; respecte cap a         
l’assignatura. 
 

Com s’avaluarà: 

a) L’avaluació serà contínua.  Les proves valdran un 80% i l’actitud un 
20%. 

 

b) Avaluació ordinària: proves escrites, entrega del glossari, projectes         
relacionats amb la cultura alemanya, senzilles redaccions, feina diària         
i activitats de classe, netedat i continguts de la llibreta, nivell de            
participació, interès i respecte dins la classe. 

 

c) Avaluació extraordinària: la nota de l’examen serà arrodonida         
afegint fins a 1 punt (0,5 per actitud durant el curs i 0,5 pels treballs               
voluntaris fets a l’estiu). 

 

d) Pendents: si l’alumne/a aprova qualsevol avaluació del curs 



següent, o treu un mínim de 4 amb bona actitud a partir de la 2a 
avaluació recupera l’assignatura pendent. En cas de que l'alumne no 
cursi aquest curs l'optativa, haurà d'entregar un treball que se li donarà 
durant el curs. 

 

e)  Al juny hi haurà un examen de recuperació o per pujar nota que 
consistirà en un examen global de gramàtica i vocabulari. Per pujar la 
nota s’afegirà una part d’expressió oral i escrita.  La nota de l’examen 
de recuperació serà la qualificació final de curs (arrodonint amb 
l’actitud i feina durant el curs fins a un punt). 
 

Altres consideracions: 

- Aquesta programació es podrà veure modificada en virtut de la          
situació sociosanitària. 

 


