OPTATIVADELLENGUAALEMANYA3erd’ESO
L’assignatura optativa de llengua alemanya vol ser una eina per, des d’un nivell molt
bàsic, adquirir les habilitats i competències lingüístiques necessàries per engegar
posteriorsestudisenaquestidioma.
Treballarem, entre altres temes, les habilitats bàsiques de conversa com ara: saber
presentar- se, saludar, contestar el telèfon, preguntar per llocs, expressar preferències
personals, fer petites compres, l’adquisició d’un vocabulari bàsic (números, colors, dies
de la setmana, animals, tipus de menjar, activitats esportives i professionals...). També
treballarem les bases de la gramàtica i l’ortografia per desenvolupar una expressió oral
i escrita correcte, la pronúncia dels sons específics de la llengua alemanya i aprendrem
trets específics sobre els països i la cultura de l’àmbit lingüístic alemany, llengua
parlada
aEuropaperaproximadament100milionsdepersones.
CRITERISD’AVALUACIÓDELLENGUAALEMANYA1rESO
• 70%delanotadeltrimestres’obtindràapartirde:
a)

Lanotamitjanadelsexercicisideuresproposatsaclasse.

b)
De la nota mitjana ponderada de les activitats d’avaluació de les diferents
competències (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral)
programades al llarg del trimestre. La possibilitat de millora de nota (fins a 1 punt)
estarà
inclosaenlesprovescomprensivestrimestrals.

•
30% de la nota del trimestre s’obtindrà del seguiment de l’actitud de
l’alumnat a l’aula i inclou la participació activa en les activitats proposades, així com
l’entrega puntual de les tasques encomanades i de la revisió de la llibreta o dossier
d’activitats,queesdemanaràal’alumnecomaminimunavegadacadatrimestre.
(El descompte de punts d’actitud pot anar acompanyat d’altres mesures
disciplinàries com per exemple: faltes lleus, greus, càstigs sense pati sempre que el
professor/ahocreguiconvenient).

•
L’avaluació és contínua, és a dir, l’alumnat que aprovi els dos primers
trimestres, però no superi la prova comprensiva de final del tercer trimestre, no
aprovaràelcursihauràdeduratermelarecuperaciódel’assignaturaalsetembre.
•
La nota final es farà amb la mitjana del tercer trimestre més els dos
trimestres anteriors (sempre que com a mínim un d’ells estigui aprovat) i sempre que
sigui
igualosuperiora5.
•
Es podran recuperar els trimestres suspesos amb proves d’avaluació
comprensivaeltrimestresegüentialaprovaderecuperaciódeljuny.
•
L’alumnat amb tot el curs suspès i el global optatiu suspès haurà de fer la
recuperació al setembre amb el dossier de tasques d’estiu i una prova escrita
comprensiva. Les activitats d’estiu caldrà lliurar-les el mateix dia de la recuperació.
Aquesta feina repercutirà un 30% en la nota. Igualment es tindrà en compte l’evolucio
de l’alumne durant el curs en un 5% i el 65% de la nota restant correspondrà a
l’examen.
ACTITUDSIPROCEDIMENTSBÀSICSPERAPROVARL’ASSIGNATURA
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És
importantestarassegutambelmaterialapuntquanentralaprofessor/a.
Calseurecorrectamentalacadira.
Nomésensaixecaremsihopermetlaprofessor/a.
Noespotmenjaraclasse.
És
fonamentalmantenirl’aulanetaiordenada.
Calaixecarlamàperdemanarlaparaula.
S’haderespectareltorndeparauladelscompanys.
Noespotsortirdel’auladurantlaclasse.
S’acabalaclassequanlaprofessoraaixíhoconsideri.
És imprescindible tenir una bona actitud de respecte cap als companys, al
materialialaprofessor/a.

MATERIALSIPRESENTACIÓ
a) Llibreta:cadaalumne/ahadetenirunallibretaonhihadeconstar:exercicisde
classeideures,apuntsiesquemes,fotocòpiestreballadesaclasseentred’altres.
Lallibretaesvaloraràsegonselssegüentscriteris:
•

Lletraentenedoraibonapresentaciómargesinclosos.

•

Apuntsiexercicisordenatsiambladatacorresponent.

•
Fotocòpiesaddicionalsqueesreparteixenaclassehand’estarenganxadesallloc
pertinent.

b)
Exercicis puntuables: es poden presentar a mà o a ordinador en funció del tipus de
tasca, en cas de ser a mà amb lletra clara, respectant marges. Si és amb ordinador seguint els
mateixos criteris que amb els treballs. Es marcaran les faltes d’ortografia i es descomptarà fins
a1punt,queespodràrecuperarsiestornaapresentarsensefaltes.
c)
Les publicacions personals o col·lectives al blog de l’institut escola: es remetran al
correu electrònic del professor amb les imatges i pàgines webs utilitzades referenciades amb la
sevaadreçaelectrònicasencera.
d)
Els treballs, exercicis puntuables, o publicacions al blog de classe presentats amb
retard s’acceptaran, però es descomptarà nota. Les tasques no presentades es valoraran amb
un0.

