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ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA. 1ESO
● Professorat: Nerea Amo Navarro  i Víctor G. Sáez Sánchez

Criteris d'avaluació:
Pel que fa a l'avaluació de les competències específiques de la nostra assignatura, amb la introducció de la
LOMLOE, s’han d’avaluar els següents criteris amb la corresponent ponderació:

20% 1.1. Interpretar i analitzar el sentit global i la informació específica i explícita de textos orals,
escrits i multimodals breus i senzills sobre temes freqüents i quotidians, de rellevància
personal i pròxims a l’experiència dels alumnes, propis dels àmbits de les relacions
interpersonals, de l'aprenentatge, dels mitjans de comunicació i de la ficció expressats de
manera clara i en la llengua estàndard a través de diversos suports.

20% 2.1. Expressar oralment textos breus, senzills, estructurats, comprensibles i adequats a la
situació comunicativa sobre assumptes quotidians i freqüents, de rellevància per als alumnes,
amb la finalitat de descriure, narrar i informar sobre temes concrets, en diferents suports,
utilitzant de forma guiada recursos verbals i no verbals, així com estratègies de planificació i
control de la producció.

20% 2.2. Organitzar i redactar textos breus i comprensibles amb claredat, coherència, cohesió i
adequació a la situació comunicativa proposada, seguint pautes establertes, a través d'eines
analògiques i digitals, sobre assumptes quotidians i freqüents de rellevància per als alumnes i
pròxims a la seva experiència.

8% 3.1. Planificar i participar en situacions interactives breus i senzilles sobre temes quotidians,
de rellevància personal i pròxims a l’experiència dels alumnes, a través de diversos suports
basant-se en recursos com ara la repetició, el ritme pausat o el llenguatge no verbal, i
mostrant empatia i respecte per la cortesia lingüística i l'etiqueta digital, així com per les
diferents necessitats, idees, inquietuds, iniciatives i motivacions dels interlocutors.

12% 5.1. Comparar i contrastar les semblances i diferències entre diferents llengües reflexionant
de manera progressivament autònoma sobre el seu funcionament.

12% 5.2. Utilitzar i diferenciar els coneixements i estratègies de millora de la capacitat de
comunicar i d'aprendre la llengua estrangera amb el reforç d'altres participants i de suports
analògics i digitals.

8% 6.1. Actuar de manera empàtica i respectuosa en situacions interculturals construint vincles
entre les diferents llengües i cultures i rebutjant qualsevol tipus de discriminació, prejudici i
estereotip en contextos comunicatius quotidians.

Metodologia per a la feina online:
Cada grup-classe té el seu propi CLASSROOM, on poden trobar les tasques, exàmens i altres
informacions importants, per tant l’alumne/a ha de dur el seu Chromebook amb la bateria carregada
cada dia a 1a hora (i també dur el carregador si sap que se li acaba ràpid).

Criteris de lliurament de treballs i/o tasques: Seguir les instruccions donades per la professora o el
professor. Pel que fa a la puntualitat en l’entrega, s’han de respectar els terminis establerts. En cas
contrari, quedarà a criteri dels professors si s’accepta o no la feina. Si finalment es considera que sí es
corregirà la tasca, serà avaluat/ada amb un màxim de 5.

Material específic de l’assignatura: Beste Freunde Plus A1.1(Kursbuch). Quadern o un apartat d’alemany
a la seva carpeta/arxivador.
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