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ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA
● Professorat: Víctor G. Sáez Sánchez (i una hora setmanal d’octubre a maig amb l’auxiliar de conversa)
● Hores lectives totals previstes per curs: aprox.110h.
● Nuclis temàtics de continguts:

1ª av.

· Lèxic
· Comprensió escrita
· Producció escrita
· Comprensió oral
· Producció oral

· Lektionen 19-21

2ª av.

· Lèxic
· Comprensió escrita
· Producció escrita
· Comprensió oral
· Producció oral

· Lektionen 22-24

3ª av.

· Lèxic
· Comprensió escrita
· Producció escrita
· Comprensió oral
· Producció oral

· Lektionen 25-27

Criteris d’avaluació i qualificació.

Pel que fa a l'avaluació de les competències, a la nostra assignatura el percentatge més alt correspon a la competència
linguística (avaluada a través de proves objectives). Pel que fa a la resta de competències (aprendre a aprendre, digital,
social i cívica, iniciativa i esperit emprenedor, i consciència i expressions culturals) s’avaluaran a través de l’observació
diària i dels projectes/treballs, les lectures i altres activitats fetes durant el curs.

Avaluació contínua. Per a l’avaluació ordinària de juny la qualificació final s’obtindrà seguint
els següents percentatges:

1ª avaluació:20% 2ª avaluació: 30% 3ª avaluació: 50%

S'avaluen les quatre destreses comunicatives (expressió i comprensió escrita i oral). Es té en compte l’interès, l’esforç i el
progrés de l’alumnat.

Nota trimestral:
50 %  proves escrites.
30 % nota de classe: Participació a classe. Realització dels deures i lliurament de les feines. Quadern.
20% Projecte trimestral (producció escrita,  exposició oral).

Metodologia per a la feina online.
La metodologia online serà un recurs per a qualsevol situació en què l'alumnat no pugui assistir a classe
presencialment (malaltia, confinament, empitjorament de la situació sanitària, etc.), o per a mantenir informat, tant a
l’alumnat com a les famílies, del que correspon a l’assignatura d’alemany..
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Cada grup-classe tendrà el seu propi CLASSROOM, on podran trobar l’enllaç al MEET (si calgués connectar-se a la
classe durant la lliçó). A l’apartat tauler d’activitat podran trobar resums de les unitats treballades i altres informacions
importants, com també material extra d’ampliació. Les tasques que impliquin una producció digital s’hauran de pujar a
aquesta plataforma.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents.
Avaluació contínua (si s’aprova l’avaluació següent es recupera l'avaluació o les avaluacions anteriors)

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

Material específic de l’assignatura
Llibre de text Beste Freunde 2.1 Kursbuch
Llibreta/ fulls al cartipàs.
No cal comprar diccionari, faran ús de diccionari online.
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