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0

CONTROL DE CANVIS

LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm.
Revisió

Data

0

01/06/16

Elaboració del document

1

01/06/17

Reestructuració de les UD i ND i ajustament de la temporització per canvi de
llibre de text.

Descripció de la modificació *

* S'indiquen els números de les Unitats Didàctiques que s'han modificat i els ítems que resulten afectats
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1

FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ

Hores totals:
Els continguts i els objectius de la matèria, són els prescrits en el currículum vigent.
70

Quadre de distribució de les hores/UD
UD3
UD2
UD1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

setmana 1

22
**
Expre
sión
incorr
ecta
**

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Hores

1r Trimestre (12 setmanes)
UD1

fet

24
Presentació del curs

2

ND1: Herzlich willkommen!

18

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

4

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

Prova parcial escrita
75% / nota oral 25%

Exercicis pràctics

Treballs

1a2

10 a 12

5

80,00%

10,00%

10,00%

C o n t í n u a
Proves finals/globals
escrites

Altres *

Hores

2on Trimestre (12 setmanes)
UD2

fet

24
ND1: Kontakte

20

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

4

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

Prova parcial escrita
75% / nota oral 25%

Exercicis pràctics

Treballs

1a2

10 a 12

5

80,00%

10,00%

10,00%
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Hores

3er Trimestre (11 setmanes)
UD3

22
ND1: Wie heißt das auf Deutsch?

18

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

4

P r o v e s

1.1

fet

d ' A v a l u a c i ó

Prova parcial escrita
75% / nota oral 25%

Exercicis pràctics

Treballs

1a2

10 a 12

5

80,00%

10,00%

10,00%

C o n t í n u a
Proves finals/globals
escrites

Altres *

CRITERIS I INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

Percentatges en la puntuació de les proves a cada UD:
–

–

Gramàtica, vocabulari i comprensió a nivell oral i escrit (50%) + expressió escrita (25%) =
75%. Aquests aspectes s'avaluaran conjuntament en un examen escrit al finalitzar cada
UD. Si l'alumne no fa un examen quan està programat, no podrà fer-lo en un altre moment.
L'alumne en aquesta situació haurà de presentar-se a la recuperació.
Expressió oral (25%). Aquest aspecte es valorarà a classe amb les activitats de sprechen
de cada UD.

Càlcul de la nota d'avaluació:
–
–

–

La nota dels exàmens escrits (valor: 75%) més la nota d'expressió oral (valor: 25%)
representa el 80% de la nota d'avaluació. Exàmens amb una nota inferior a 4 s'han de
recuperar.
La realització dels exercicis escrits i pràctics que es fan a classe representa el 10% de la
nota d'avaluació. En aquestes tasques el professor farà una valoració del treball de
l'alumne en relació als següents aspectes: hàbits de treball, participació, atenció i
aprofitament del temps a l'aula. Es valorarà també l'esforç i la habilitat de comunicar-se en
alemany a l'aula.
La presentació dels treballs que es fan a casa representa el 10% de la nota d'avaluació. En
aquestes tasques el professor valorarà l'elaboració del treball i l'entrega puntual.

Càlcul de la nota de l'avaluació final:
–
–

1.2

La nota de l'avaluació final es calcula tenint en compte la nota mitjana de les 3 avaluacions
i atenent al nivell assolit a final de curs. Notes inferiors a 4 no fan mitjana.
El càlcul de la nota final es pot representar amb l'esquema següent:
0'30 (UD1) + 0'30 (UD2) + 0,30 (UD3) + 0,10 (Tasques complementàries: activitats globals
d'assoliment per als alumnes que aproven. / Activitats de recuperació per als alumnes que
han de recuperar.)
CRITERIS I INSTRUMENTS DE RECUPERACIÓ

Recuperació de la matèria durant el curs:
–

Es farà un examen de recuperació de la primera avaluació i de la segona. L'alumne haurà
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–
–

–
–
–

de presentar activitats de recuperació que comptaran un 10% de la nota. La recuperació
d'una avaluació es farà a l'avaluació següent.
Si l'alumne suspèn la tercera avaluació, haurà de fer un examen final i haurà de presentar
activitats de recuperació, que comptaran un 10% de la nota.
Si l'alumne aprova la tercera avaluació però no ha aprovat les recuperacions de la primera
o segona avaluació, haurà de fer un examen final si la nota mitjana de les 3 avaluacions no
arriba a 5. No es farà la mitjana amb notes inferiors a 4. L'alumne en aquesta situació
haurà de presentar activitats de recuperació, que comptaran un 10% de la nota.
Si l'alumne te 2 avaluacions suspeses, haurà de fer un examen final i haurà de presentar
activitats de recuperació, que comptaran un 10% de la nota.
L'examen final avaluarà totes les habilitats del llenguatge, i en la puntuació s'aplicaran els
mateixos percentatges que en les proves de cada UD.
Si l'alumne no fa un examen de recuperació o l'examen final quan està convocat, no podrà
fer-lo en un altre moment. L'alumne en aquesta situació haurà de presentar-se a la
convocatòria extraordinària.

Convocatòria extraordinària:
Els alumnes que no hagin aprovat a la convocatòria ordinària hauran de presentar-se a la
convocatòria extraordinària. És requisit la presentació de treballs i la realització d'un examen escrit
i un oral. Els treballs comptaran un 10% de la nota de la convocatòria extraordinària.
L'examen de la convocatòria extraordinària consistirà en:
– Una prova global escrita, que avaluarà l’aprenentatge de les estructures bàsiques. Aquesta
prova tindrà un valor del 50% de la nota.
– Una prova de redacció, que avaluarà l'expressió escrita. Aquesta prova tindrà un valor del
25% de la nota.
– Una prova que valorarà l'expressió oral. Aquesta prova tindrà un valor del 25% de la nota.
La nota de la convocatòria extraordinària serà: la nota de l'exàmen (90%) + la nota dels treballs
(10%).
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1.3

BIBLIOGRAFIA BÀSICA I ALTRES RECURSOS
TÍTOL

AUTOR

Linie 1 A 1.1 *
Deutsch in Alltag und Beruf
Kurs-und Übungsbuch

Susan
kaufmann
Ulrike Moritz
Margret Rodi
Lutz Rohrmann
Ralf Sonntag

Linie 1 A1 *
Deutsch in Alltag und Beruf
Intensivtrainer

Susan
kaufmann
Ulrike Moritz
Margret Rodi
Lutz Rohrmann
Ralf Sonntag

EDITORIAL

KlettLangenscheidt

KlettLangenscheidt

Video und Audio auf DVD-ROM
(va inclòs amb el llibre de text)

Hi és a la
BIBLIOTECA?

sí

sí

sí

* Consideracions: Els llibres d'alemany (llibre de text i llibre d'exercicis) no son únicament un
material de lectura i estudi, sino que son un material on l'alumne ha d'escriure i fer exercicis. Per
aquesta raó no s'admetran llibres utilitzats.
Per raons d'homogeneitat a la classe, tampoc s'admetran materials baixats d'internet enlloc dels
llibres. Els materials baixats d'internet contenen variacions importants respecte als llibres editats,
1.4

LECTURES PRESCRIPTIVES (si n'hi ha)
TÍTOL

1.5

AUTOR

EDITORIAL

Hi és a la
BIBLIOTECA?

ADRECES ELECTRÒNIQUES
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