OPTATIVA DE LLENGUA ALEMANYA 3r d’ESO
L’assignatura optativa de llengua alemanya vol ser una eina per, des d’un nivell molt bàsic,
adquirir progressivamernt les habilitats i competències lingüístiques necessàries per engegar
posteriors estudis en aquest idioma.
Continuarem treballant, entre altres temes, les habilitats bàsiques de conversa com ara: saber
presentar-se, saludar, respondre al telèfon, preguntar per llocs, expressar preferències
personals, fer petites compres... l’adquisició d’un vocabulari bàsic (nombres, colors, dies de la
setmana, animals, tipus de menjar, activitats esportives i professionals...) les bases de la
gramàtica i l’ortografia per desenvolupar una correcta expressió oral i escrita, la pronúncia dels
sons específics de la llengua alemanya i aprendrem força coses sobre els països i la cultura de
l’àmbit lingüístic de l’alemany, llengua parlada a Europa per unes 100 milions de persones.
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LLENGUA ALEMANYA 3r ESO
•

70% de la nota del trimestre s’obtindrà a partir de:
a) La nota mitjana dels exercicis i deures proposats a classe i de la revisió de la llibreta
que es demanarà a l’alumne com a mínim una vegada cada trimestre.
b) De la nota mitjana de les activitats d’avaluació i autovaluació programades al llarg del
trimestre.

•

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 i l’entrega puntual de les tasques
encomanades. D’entrada tots l’alumnat comptaran amb aquest percentatge del que se’ls
descomptarà si cometen alguna de les següents infraccions:
. No portar el material: - 0’10
. Molestar a classe, xerrar, no estar atent, menjar xiclet.... : - 0’20
. Arribar tard: - 0’10
. Treure el mòbil o portar auriculars: - 0’50
. Ser expulsat de l’aula: - 0’50
. Falta de motivació i participació: - 0’10

(El descompte dels punts d’actitud poden anar acompanyats d’altres mesures disciplinàries (falta lleu,
greu, càstig sense pati...) si el professor/a ho creu convenient)

•

L’valuació és contínua, és a dir, l’alumnat que aprovi els dos primers trimestres, però
no superi la prova comprensiva final del tercer trimestre, no aprovarà el curs i haurà
de dur a terme la recuperació de l’assignatura.

•

Qui aprovi el nivell de 3r curs de l’assignatura tindrà aprovat els nivells
corresponenta al 1r i 2n curs. També es podrà recuperar, qualsevol dels nivells
anteriors pendents de llengua alemanya, a la prova de recuperació del febrer.

•

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 igual
o superior a 5.

•

Es podran recuperar els trimestres suspesos amb proves d’avaluació comprensives
el trimestre següent i a la prova de recuperació del juny.

•

L’alumnat amb tot el curs suspés haurà de fer la recuperació al setembre amb el
dossier de tasques d’estiu i una prova escrita comprensiva.

MATERIALS I PRESENTACIÓ
a) Llibreta: cada alumne/a ha de tenir una llibreta en la qual hi ha de constar: exercicis de
classe i deures, apunts i esquemes, fotocòpies treballades a classe...
La llibreta es valorarà segons els següents criteris:
•

Lletra entenedora i bona presentació marges inclosos.

•

Apunts i exercicis ordenats i amb la data corresponent.

•

Fotocòpies complementàries que es reparteixin a classe han d’estar enganxades
al lloc 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... i a ordinador seguint els
mateixos criteris que amb els treballs. Es marcaran les faltes d’ortografia i es descomptarà
fins a 1 punt, que es podrà recuperar si es torna a presentar sense faltes.
També es tindrà molt en compte la bona presentació.
c) Les publicacions personals o col·lectives al bloc de l’institut escola: es remitiran al
correu electrònic del professor amb les imatges i pàgines webs utilitzades referenciades
amb la seva adreça electrònica sencera.

d) Els treballs, exercicis puntuables, o publicacions al bloc de classe presentats amb
retard s’acceptaran, però es descomptarà nota. Les tasques no presentades es
valoraran amb un 0.

