Departament de Llengües Estrangeres
Alemany – 2n Batxillerat
Curs 2021-22

Continguts o temes per avaluació:
1a Avaluació:
- Sprachen, Länder, Nebensätze mit weil, Komparation mit wie und
als, Superlativ
- Verwandtschaft, Possessivartikeln, Nebensätze mit dass
- Reisen, Urlaub, Stadt, Modalverben im Präsens
- Freizeitaktivitäten, Sportarten
- Wortschatz (Alltag, Länder, Urlaub, Schule, Universität)
- Gegenteile
- Grammatik (Wiederholung)
- Leseverstehen
- Unregelmäßige Verben
- Aufsätze
2a Avaluació:
- Interneteinkauf, Medien, Adjektive in Prädikativer und adverbialer
Stellung
- Gastronomie, Ausgehen, Personalpronomen
- Haushalt, Wohnungssuche, Möbelstücke, erste Hilfe, Krankheiten,
Körperteile, Gesundheit
- Kultur, Beziehungen
- Wortschatz (Kleidungsstücke)
- Gegenteile

Grammatik (Imperativ)
- Unregelmäßige Verben
- Leseverstehen
- Aufsätze
-

3a Avaluació:
- Arbeit, Beruf
- Feste, Präpositionen: mit, ohne, für, bei, zu, von, aus, seit, vor,
nach, durch, um, gegen
- Film, Wechselpräpositionen
- Wortschatz (Wochentage, Monate, Jahreszeiten)
- Gegenteile
- Grammatik (Konnektoren, Konjunktionen, Nebensätze)
- Leseverstehen
- Unregelmäßige Verben
- Aufsätze
Què s’avaluarà:
Proves escrites: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora
expressió escrita.
L'actitud positiva i l'esforç personal podran arrodonir la nota.

i

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:
• 40% expressió escrita
• 15% vocabulari
• 20% comprensió lectora
• 25% gramàtica
Hi haurà fins a un 10% extra voluntari per aquells alumnes que
entreguin redaccions dels temes proposats a classe (0’1% 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 juny també consistirà en una lectura, una
redacció i diversos 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.
- 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.
- Aquesta programació es podrà veure modificada en virtut de la
situació sociosanitària.

