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Material didàctic

Heu de venir a classe preparats, portant:
- El llibre de text i d’exercicis (Magnet Deutsch A1, edit. Klett)
- A la carpeta d’anelles i separadors un apartat per alemany o un quadern per a
l’assignatura.


Proves i avaluació

Regularment farem proves (orals i escrites) i també es controlaran el quadern i el Drive i
es portarà un control de les tasques no acabades a classe.
La vostra NOTA es calcularà tal i com s’indica a continuación i s’arrodonirà la nota a
partir de 0,70:
- Exàmens: 40% Si es fan controls TOTS comptaran com 1 Examen en calcular la
nota.
- Projectes, treballs, redaccions: 30%
- Quadern, Drive, feina a classe, puntualitat i actitud: 15% Es recollirà la
llibreta 1,2 vegades per avaluació. Es comptarà la feina feta (a classe i a casa),
el comportament (no interrompre, no passar la classe parlant amb els
companys), el tenir i portar el material necessari i l’actitud envers
l’assignatura, els companys i la professora.
- Expresió oral i participació: 15% escoltar, llegir en veu alta, parlar i conversar
en ALEMANY;

l’ús de la llengua alemanya a classe i també als possibles

projectes
Si el dia de realització o entrega de qualsevol prova avaluable l’alumne no pot
acudir a classe realitzarà la prova el primer dia que torni a tenir classe. Si es justifica la
falta la nota serà la que correspongui. En cas que la falta NO es justifiqui la nota màxima
d’aquella prova serà un 5, és a dir, rebrà la meitat de la nota.
Per a calcular la NOTA FINAL del curs, la tercera avaluació tindrà un major pes
donat que es tracta d’AVALUACIÓ CONTÍNUA i es calcularà de la següent manera: 50%
de la nota final serà la nota de la 3a. Avaluació, mentre que tant la 1a com la 2a
Avaluacions comptaran un 25% cadascuna. Es farà servir la nota real i no l’arrodonida per
a calcular la nota final.
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Avaluació de l’alumnat amb l’alemany pendents d’altres cursos

La professora farà un seguiment dels alumnes que han passat de nivell amb l’alemany
pendent. Hi ha dos tipus de casos:
a) Alumnat que continua cursant alemany: al tractar-se d’una matèria amb
avaluació contínua si aproven la 1a. i la 2a. avaluacions del nou curs, queda aprovat
el curs pendent. Si suspenen tindran que lliurar una feina específica. Aquells
alumnes que aprovin per aprovar avaluacions del curs següent, tindran un 5
(suficient) a la nota de l'assignatura pendent. Si volen pujar nota, haurien de
lliurar el dossier. En aquest cas, podran pujar nota, mai baixar-la.

b) Alumnat que no cursa alemany: rebrà un dossier de feina amb una data límit de
presentació i també l’ajuda del professorat si escau. Si el dossier es lliurat i
obté una puntuació igual o superior a 5, l’assignatura quedarà aprovada. Si aquest
no és el cas, hauria de tornar a intentar-ho a l’avaluació extraordinària de
Setembre.



Exàmens de setembre. Recuperació de matèries suspeses en juny

Es donarà als alumnes un quadern d’exercicis per a fer a l’estiu. La nota que rebi
aquest quadernet d’estiu serà la nota final de setembre.
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