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1. Introducció 
 

Temporització continguts nuclears CURS 3r ESO 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

Lektion 10: Essen und Trinken Lektion 13: Zu Hause Lektion 16: Im Ausland 

Lektion 11: Einkaufen Lektion 14: Alltag Lektion 17: Perspektiven 

Lektion 12: Gesund bleiben Lektion 15:Berlin Lektion 18: Ferien 

 

2. Avaluació i qualificació 
L'avaluació serà contínua, mitjançant l'observació diària del treball de l'alumne i la seva             

actitud.  

La qualificació dels alumnes es farà mitjançant: 

Exàmens: es farà, una prova al final de cada unitat didàctica i un examen per trimestre.  

Quadern: es revisarà cada avaluació.  

Treball diari i observació dins l'aula: Control diari de la feina realitzada a casa i dins                

l'aula s’avaluarà l'actitud dels alumnes (atenció i participació a classe, comunicació en            

alemany) 

Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs, en grup o                

individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte els continguts, el              

format de presentació  i l'ortografia.  

Expressió oral: Es valoraran les activitats orals fetes a classe i les intervencions de              

l'alumne en llengua alemanya.  

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà aplicant els percentatges indicats a            

continuació: 

1r, 2n i 3r trimestre:  

Arbeitsbuch, Klassenarbeit (Sprechen, Schreiben, Verstehen, etc.)  30.00 % 

Prüfungen (Lesen, Grammatik, Vokabular, Schreiben und 

Hörverstehen):  60.00 % 

Actitud i participació (inclou parlar en alemany dins l’aula) 10.00 % 
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Exàmens (Prüfungen) 

Als exàmens seran considerats aptes els alumnes que hi obtinguin un 50% de respostes              

correctes. L'equivalència aproximada serà la següent: 

50% Suficient 60% Bé 70%-80% Notable 90%-100% Exc. 

Qualsevol possible millora de la nota estarà condicionada a la presentació acurada i puntual              

dels treballs encomanats durant l'avaluació. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

Un alumne que hagi suspès una avaluació tindrà la possibilitat de recuperar-la si aprova              

l'avaluació següent ja que, tal com s'ha indicat, l'avaluació és contínua.  

En cas que l'alumne suspengui les tres avaluacions es podrà presentar a una prova global de                

recuperació al setembre. Aquesta prova inclourà comprensió i expressió escrita, gramàtica i            

vocabulari i comprensió oral. 

Si un alumne té l'assignatura pendent del curs anterior, pot recuperar-la si aprova les dues                

primeres avaluacions del curs actual. Si no és així, l'alumne es podrà presentar a una prova                

global quan el professor ho indiqui.  

3. Recursos i material necessari 
Tots els alumnes han de disposar del llibre de text juntament amb l'Arbeitsbuch. Aquest              

material, que considerem imprescindible per seguir el desenvolupament del curs, es           

complementarà amb altres materials preparats pels professors. 
Llibres de text 

Deutsch.com A1/2 Kursbuch. Ed. Hueber, ISBN: 978-3-19-171658-5 
Deutsch.com A1/2 Arbeitsbuch. Ed. Hueber, ISBN: 978-3-19-131658-7 

Materials 

Un quadern; per a la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial              

cura. Els criteris mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:  

El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina. 

Has de posar data cada dia. Ha d'estar net i amb marges. 

Els enunciats han d'estar copiats íntegrament, posant el número de pàgina del llibre. 

Recursos online 

Diccionaris: Leo dict: https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/ 

Exercicis online: https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/ 

Goethe Institut: https://www.goethe.de/ins/es/es/spr/ueb.html (Material online per aprendre)  

DW (Deutsche Welle): https://www.dw.com/es/aprender-alem%C3%A1n/s-4639 

4. Activitats complementàries 
 

 Pendent de confirmació. 
 

https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/
https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/
https://www.goethe.de/ins/es/es/spr/ueb.html
https://www.dw.com/es/aprender-alem%C3%A1n/s-4639

