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ETAPA Batxillerat 

CURS B1 

ÀREA/MATÈRIA Alemany optatiu 

GRUP/GRUPS B1A- B- C- D 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Anna Müller Mas 

DATA ELABORACIÓ: 01.10.2020 

1. OBJECTIUS 

 
1. Expressar-se i interactuar oralment de forma espontània, comprensible i respectuosa, 

amb fluïdesa i precisió, utilitzant estratègies adequades a les situacions de 
comunicació.   

  
2. Comprendre la informació global i específica de texts orals i seguir l’argument de 

temes actuals emesos en contexts comunicatius habituals i pels mitjans de 
comunicació.  

  
3. Escriure diversos tipus de texts de forma clara i ben estructurats en un estil 

adequat als lectors als quals van dirigits i a la intenció comunicativa.  
  

4. Comprendre diversos tipus de texts escrits de temàtica general i específica i 
interpretar-los críticament utilitzant estratègies de comprensió adequades a les 
tasques requerides, identificant els elements essencials del text i captant la seva 
funció i organització discursiva.  

  
5. Llegir de forma autònoma texts amb finalitats diverses adequats als seus 

interessos i necessitats, valorant la lectura com a font d’informació, gaudi i lleure. 
  

6. Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d’us lingüístic per parlar i 
escriure de forma adequada, coherent i correcta, per comprendre texts orals i escrits, i 
reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de 
comunicació.    

  
7. Adquirir i desenvolupar estratègies d’aprenentatge diverses, emprant tots els 

mitjans al seu abast, inclosos les tecnologies de la informació i la comunicació, 
a fi d’utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per continuar progressant en 
el seu aprenentatge.  

  
8. Conèixer els trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per 

comprendre i interpretar millor cultures diferents a la pròpia i la llengua objecte 
d’aprenentatge.   

  
9. Valorar la llengua estrangera com a mitjà/medi per accedir a altres coneixements i 

cultures, i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i 
enteniment|entesa internacional en un món multicultural, prenent consciència de les 
similituds i diferències entre les diferents cultures.  
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10. Consolidar estratègies d’autoavaluació en l’adquisició de la competència 
comunicativa a la llengua estrangera, amb actituds d’iniciativa, confiança i 
responsabilitat en aquest procés.  

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

1a AVALUACIÓ  

Vorlektion: Hör zu und lies. Aussprache (Pronunciació) 

 Mòdul 1: Wir und die Anderen (Nosaltres i els altres) 

Tema 1 Ja, klar! Das weiß ich.  

Continguts:  

Comunicació: saber nombrar i identificar una cosa, saber deletrejar, saber expressar alguna 
cosa desconeguda, saludar algú, saber expressar el seu consentiment. 

Vocabulari: Noms país, números del 1-12, noms internationals, abcedari 

Gramàtica: conjugació singular i 1/3 persona plural, article definit i indefinit en nominatiu 
singular, negació amb nicht 

Tema 2: Kennst du Mafalda (Coneixes a Mafalda?)    

Continguts: 

Comunicació: saber demanar l’edat i saber descriure una persona /una cosa 

Vocabulari: noms, informació sobre la persona, objectes a la classe 

Gramàtica: article posesiu (mein/dein) nominatiu, conjugació (sein); sintaxi frase amb 
informació, pregunta Ja/Nein, pregunta W, creació de noms (Schauspieler/Schauspielerin) 

Tema 3: Was machst du heute? (Que fas avui?) T 

Continguts:  

Comunicació: donar informacions temporals, parlar sobre aficions, saber expressar agrado i 
desagrado. 

Vocabulari:  Els dies de la setmana, activitats al aire lluire 

Gramàtica: article posesisu (mein/dein/sein/ihr) en nominatiu, conjugar els verbs 
(mögen/haben), indicacions temporals (am/um), sintaxi: saber invertir, formació de noms: 
noms compostos 
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2a AVALUACIÓ (11 SETMANES)  

Tema 4: Wie mein Vater, wie meine Mutter... (Com el meu pare, com la meva mare...)  

Continguts:  

Comunicació: parlar de la pròpia família, donar informació, fer suposicions, demanar per 
l’edat i la feina que tens  

Vocabulari:  els anys, família, feina 

Gramàtica: genitiu en noms propis, el plural de noms (der Bruder –die Brüder), article de 
negació kein, negació amb nicht. 

Landeskunde (Geogràfia alemanya)   

Les families en països germano-parlants. Familien in den deutschsprachigen Ländern  

Projekt  (Projecte)  

Fer una presentació d’un poster - eine Posterpräsentation 

Mòdul 2: Alltag (El dia a dia) 

Tema 5: Wie schmeckt das? (Quin gust té això?)  

Continguts:  

Comunicació: Saber expressar desig, expressar preferències, saber nomenar els preus 

Vocabulari:  Menjar i beure 

Gramàtica: article definit i indefinit, article possessiu en acusatiu, conjugació de verbs, verbs 
especials amb canvis de vocal (e> ie, möchten), pronom genèric man 

Tema 6: Warum lernen? (Perquè ens cal aprendre?)  

Continguts:  

 Comunicació: donar consell, formular peticions, saber expressar habilitats i necessitats, 
saber argumentar 

Vocabulari:  asignatures del col·legi, activitats 

Gramàtica: imperatiu (du und ihr), modals müssen i können, sintaxi: parentesi, conjunció 
deshalb. 

3a AVALUACIÓ (11 SETMANES) 

Landeskunde - Menjar en el països germano-parlants -  
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Essen in den deutschsprachigen Ländern  

Projekt  (Projecte)  

Un qüestionari a classe. 

Tema 7: Brauchen Sie Hilfe? (Necessita ajuda?)  

Continguts:  

Comunicació: saber expressar intencions, fer preguntes formals 

Vocabulari: colors, paraules per expressar emocions 

Gramàtica: Expressió formal Sie, Imperative (Sie), articles possessiu formals en nominatiu, 
modal wollen, preposicions en l’acusatiu (für, gegen, ohne) 

Tema 8: Wie schmeckt das? (Quin gust té això?)   

Continguts:   

Comunicació: saber dir l’hora, hàbits de temps lluire i mirar media, parlar 

Vocabulari:  media, series 

Gramàtica: verbs separables, modal dürfen 

 Mòdul 3: Glauben und wissen (Creure i  saber)  

Tema 9: Wo ist das nur? (On és això?) 

Continguts:  

Comunicació: fer indicacions dels llocs, saber indicar distànces, demanar com arribar a un 
lloc, descriure un recorregut, fer preguntes formals. 

Vocabulari:  medis de transport, llocs i monuments dins de la ciutat 

Gramàtica: datiu, preposicions de lloc en datiu (mit, bei, an etc.), contracions (beim, am etc.) 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 
L’avaluació en l’étapa de Batxillerat és diferenciadora i l’alumne haurà assolit els objectius si té un grau 
suficient i  adequat d’adquisició de les competències i de l’assoliment dels objectius de l’etapa segons 
els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge de l’apartat 5 de la programació didàctica.  

   

Els instruments que es duran a terme seran el següents: 
Activitat formativa i o final: observació de les activitats a l’aula, proves escrites, proves orals, treballs 
d'investigació, debats de grup, activitats pràctiques, resposta a qüestionaris, exposicions de l’alumne, 
treballs en grup, petit projecte indiviual  
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Els sistemes d’avaluació emprats seran els següents:   

a) diferenciada, detallem els objectius d’avaluació per cada avaluació:  

60% Examens escrits  

20% Projecte a classe 

20% altres formes d’avaluació que ens deixen veure el progrés dels nostres 
alumnes:  

 proves breus escrites (control) 
 Sprechen (comprensió oral) 
 Hören (comprensió oral) 

 Schreiben (expressió escrita) 

 Lesen (lectura) 

 role-plays 
 dossier sobre la materia 
 material entregat relacionat amb la materia impartida 
 portfolio 
 deures 
 Feina extra 
 altres 

A final de curs que serà l’ultima setmana de la tercera avaluació l’alumne, tindrà la 
possibilitat de presentar-se a un examen per pujar nota que inclourà el temari del tot el curs 
i que es comptarà com una quarta avaluació.  

En el supòsit que l’alumne obtingui una qualificació amb decimals, si aquests es troben entre 
0,10 i 0,49, la qualificació romandrà igual a no ser que el professor hagi avaluat positivament 
l’esforç del alumne en el seu aprenentatge. Si la qualificació presenta decimals entre 0,50 i 
0,99, l’alumne pot ser avaluat a l’alça o se li poden guardar els decimals i incorporar-los en la 
nota final del curs.  

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Recuperació d’avaluacions pendents  
En el supòsit de que l’alumne/a no hagi assolit els mínims requerit per la superació de dit 
període, se li donarà una segona possibilitat de fer-ho mitjançant un examen que 
s’anomenarà de recuperació i on l’alumne/a haurà de demostrar que domina el temari treballat 
l’avaluació anterior.  
 
Convocatòria extraordinaria 
Al mes de juny només podran accedir a aquestes proves tots aquells alumnes que tinguin al 
menys 1 avaluació aprovada. Del contrari hauran d’examinar-se en la seva totalitat a la 
convocatòria de setembre. L’alumne haurà de presentar obligatòriament tots els treballs que 
s’hagin demanat durant l’avaluació o durant el curs o altres tasques de preparació pels 
exàmens i s’haurà de presentar a un examen que contempli tot el contingut treballat al llarg 
del curs.   


