CFGS Secretariat. (DOGC núm. 2175 de 29 de febrer de 1996).
Web: http://www.xtec.cat/fp
Crèdit núm. 8: Segona llengua estrangera (Alemany)
Durada: 160 hores.
Hores setmanals: 5 hores setmanals
Nombre de setmanes: 33+2 (Crèdit de Síntesi)

Continguts / Unitats didàctiques

Durada/hores

1r trimestre:
Introducció
0/1/2/3 Saludar i acomiadar
UD

Preguntar pel nom
Presentar-se i presentar a altres persones
Preguntar i dir d’on és i on viu una persona
Parlar de la procedència i dels idiomes que parles

Preguntar per l’estat personal d’altres i parlar del propi
Demanar alguna cosa i preguntar a altres què desitgen
Preguntar pel número de telèfon i adreça i dir els propis
Parlar sobre preus
Anar a comprar
Descriure objectes
Entendre anuncis senzills
Total hores aproximades:
2n trimestre:
UD
4/5/6

Preguntar i dir l’hora
Parlar sobre activitats quotidianes
Quedar amb algú
Els aliments
Fer llistes de compra
Diàlegs a la botiga.
Entendre receptes de cuina
Parlar sobre la família
Dir i escriure dates
Parlar sobre un mateix
Aniversari i vida familiar

55

Parlar sobre el passat.
Total hores aproximades:

65

3r trimestre:
UD
7/8

Parlar sobre llocs
Preguntar com anar a un lloc
Indicar el camí
Entrevistes de treball
Buscar pis / allotjament
Entendre anuncis
Preguntar i donar informació sobre les característiques d'una
vivenda / allotjament
Total hores aproximades:

40

Bibliografia bàsica:
Títol

Autor

Editorial

Hi és a la
biblioteca

Berliner Platz 1 (neu)

Christiane Lemcke,
Lutz Rohrmann und
Theo Scherling

Langenscheidt

SI

Berliner Platz 1 (neu)
Intensivtrainer

Christiane Lemcke,
Lutz Rohrmann und
Theo Scherling

Langenscheidt

Sí

Criteris d’avaluació:
L’avaluació tindrà en compte:
- La nota dels exàmens.
- L’assistència i participació activa a classe.
- La puntualitat en la presentació dels treballs encomanats.
- Els resultats de l’observació del professor de les diferents tasques realitzades a classe.
- L’actitud envers l’assignatura I l’interès per comunicar-se en alemany.
Es farà 1 examen després de cada unitat didàctica.
Es farà un examen oral trimestral.
Els exàmens reproduiran el tipus d’activitats realitzades a classe.
La puntuació es farà atenent als següents percentatges:
20% expressió oral.
80% gramàtica, vocabulari, expressió escrita i comprensió a nivell oral i escrit. Aquests
aspectes s'avaluaran conjuntament en un examen.
La nota de cada parcial trimestral és la nota mitjana dels exàmens, més la valoració del
treball de l’alumne, la seva participació i actitud envers la matèria.
Cada qualificació parcial s’avaluarà amb el següent percentatge:
- nota mitjana dels exàmens: 80%
- treballs i observacions de classe: 20%
La nota final de juny es farà tenint en compte la nota mitjana de les 3 avaluacions i atenent
al nivell assolit a final de curs.

Mecanisme de recuperació del crèdit durant el procés formatiu:
Es farà 1 examen de recuperació al final de cada trimestre, i l'alumne haurà de presentar
activitats de recuperació.
Si l’alumne no supera el Crèdit, farà la recuperació a l’avaluació extraordinària al mes de
juny.
La prova final extraordinària consistirà en un examen global escrit, que avaluarà
l’aprenentatge de les estructures bàsiques del llenguatge, amb el tipus d’activitats fetes a
classe.
Es farà una valoració de cada cas individual i, depenent de la trajectòria de l’alumne al llarg
del curs i dels objectius no assolits, a la convocatòria extraordinària es pot requerir la
presentació d’alguns treballs a demés de l’examen de recuperació.

