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ETAPA Batxillerat 

CURS BII  

ÀREA/MATÈRIA Llengües estrangeres / Alemany II 

GRUP/GRUPS B2A/B/C 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

B2ABC Anna Müller Mas 

DATA ELABORACIÓ: 26 de setembre 2021 

 

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 organitza
ció discursiva.   

   
5. Llegir de 
forma autònoma texts amb finalitats diverses adequats als seus interessos i necessi
tats, 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 proc
és.   

  

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a AVALUACIÓ (9 SETMANES)  
  
Starter mòdul  
Lied mit Wiederholung der Verben  
Pasch Fit in Deutsch I   
  
Mòdul 2 ALLTAG  
  
Tema 7 Brauchen Sie Hilfe! (Necessita ajuda?)  
Continguts:   
Lesen (comprensió lectora): “Die Welle”  
Hören (comprensió oral): “Hier ist ein Fahrschein für Sie!”  
Comunicació: saber expressar intentions, fer preguntes formals.  
Vocabulari: colors i paraules de sentiments.  
Gramàtica: forma de cortesia “Sie”, imperatiu “Sie, article possesiu, forma de cortesia en 
nominatiu, verb modal wollen. Prepositions amb acusatiu (für, gegen, ohne)  
  
Tema 8: Der Krimi fängt gleich an! (Comença el thriller!)  

  
Continguts:  
Lesen (comprensió lectora): “Fernsehklone”  
Hören (comprensió oral): “Komm doch mit, Peter!”  
  
Comunicació: saber donar l’hora, saber parlar de actitvitats de temps de lleure i hàbits 
de media.  
 Vocabulari: televisió, programes de televisió  
Gramàtica: verbs separables, verb modal dürfen.  
  
Preparació FIT IN DEUTSCH A1  
Practicar les habilitats LESEN, SCHREIBEN, HÖREN und SPRECHEN i anar preparant els 
alumnes per la prova final d’any.  

  
2a AVALUACIÓ (9 SETMANES)  
  
Mòdul 3 GLAUBEN UND WISSEN  
  
Tema 9: Wo ist das nur? (On està això?” ) 

Continguts:   
Lesen (comprensió lectora): “Vier Tage... vier Weltstädte”  
Hören (comprensió oral): “Entschuldigen Sie, wo ist...?”  
Comunicació: indicació d’un lloc, indicar distàncies, demanar per arribar a un lloc, descriure 
un itinerari, fer preguntes formals.  
Vocabulari:  medis de transport, llocs i edificis en un ciutat.  
Gramàtica: Dativ, preposicions de lloc amb datiu,(mit, bei, an etc.)  
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Landeskunde: Essen in den deutschsprachigen Ländern.  
   
Tema 10: Glaubst du das? (T’ho creus això?)  
Continguts:   
Lesen (comprensió lectora): “Nadeln gegen Kopfschmerzen?”  
Hören (comprensió oral): “Das war Glück!”  
Comunicació: saber expressar dolor, concertar una hora, cita, saber donar la data.  
Vocabulari: parts del cos, noms dels mesos, estacions del any.  
Gramàtica: preposicions temporals im; números ordinals, pretérit dels verbs SEIN i HABEN.  
   
Preparació FIT IN DEUTSCH A1 Temps:  
Practicar les habilitats LESEN, SCHREIBEN, HÖREN und SPRECHEN i anar preparant els 
alumnes per la prova final d’any.  
  
3a AVALUACIÓ (9 SETMANES) 

  
Tema 11: Wer hat das gemacht? (Qui ha fet això?)  
Continguts:   
Lesen (comprensió lectora): “Kornkreise”  
Hören (comprensió oral): “Was hast du wirklich gemacht?”  
Comunicació: Saber explicar una circunstancia, situació, parlar d’activitats realitzades en el 
passat.  
 Vocabulari:  les regións, les ciutats, els paísos , les plantes, els temps i els punts cardinals.   
Gramàtica: el perfecte amb el verb HABEN i SEIN, articles possessius 
en nominatiu  (unser, euer)   

Salt de pàgina  
Tema 12: Das ist seltsam...(Que estrany...)  
Continguts:   
Lesen (comprensió lectora): “Die Gesichter von Belmez”  
Hören (comprensió oral): “Mamas Nachricht.”  
Comunicació: descriure el teu habitage, saber localitzar coses, parlar de la feina i de casa 
teva.  
Vocabulari:  estancies de la casa, mobles i objectes en la casa.  
Gramàtica: preposicions locals en forma acusatiu, pronoms perosnals en forma dativa 
i acusativa, pronoms interrogatius en forma nominativa 
i acusativa. Particules interrogatives welche(r)welches  
  
Landeskunde (Geogràfia alemanya)    
Projekt  (Projecte)  
Donar informació sobre una ciutat.  

  
Preparació FIT IN DEUTSCH A1  
Practicar les habilitats LESEN, SCHREIBEN, HÖREN und SPRECHEN i anar preparant els 
alumnes per la prova final d’any.  

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:  
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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   

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Els sistemes d’avaluació emprats seran els següents:    
a) diferenciada, detallem els objectius d’avaluació per cada avaluació:   
60% proves avaluatives escrites   
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.   
 
Activitats per millorar la nota   
A final de curs que serà l’ultima setmana de la tercera avaluació l’alumne, tindrà la 
possibilitat de presentar-se a lluirar una activitat que inclourà el temari del tot el curs i que li 
permetrà pujar la mitjana aritmètica fins a un 0,50.  

  

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 al juny. 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.    

   


