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FULL INFORMATIU PER A L’ALUMNAT
Objectius del curs
L’aprenentatge del tercer curs d’alemany us ha d’encaminar cap a l’assoliment del nivell B1
del Marc Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa:
● Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la
feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques
que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte
d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són
familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i
ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.
Expressió i interacció

Comprensió

Oral

Puc connectar frases d’una
manera senzilla per tal de
descriure experiències i fets, els
meus somnis, les meves
esperances o les meves
ambicions. Puc donar raons o
explicacions breus sobre opinions i
projectes. Puc explicar una
història o relatar l’argument d’un
llibre o d’una pel·lícula i descriure
les meves reaccions.Puc fer front
a la majoria de situacions que
poden aparèixer en viatjar a un
indret on es parla la llengua
objecte d’aprenentatge. Puc
participar espontàniament en una
conversa sobre temes familiars o
d’interès personal o relatius a la
vida quotidiana (per exemple,
família, aficions, feina, viatges i
fets quotidians)

Oral

Puc comprendre les idees
principals d’un discurs clar i en
llenguatge estàndard sobre temes
familiars, que es poden trobar a la
feina, a l’escola, durant el temps
lliure, etc. Puc comprendre la idea
principal de molts programes de
ràdio i televisió que tracten sobre
assumptes actuals o d’interès
personal o professional, si
l’articulació és relativament lenta i
clara.

Escrita

Puc escriure textos senzills i ben
cohesionats sobre temes familiars
o d’interès personal. Puc escriure
cartes personals que descriuen
experiències i impressions.

Escrita

Puc comprendre textos que
utilitzen un llenguatge molt
habitual i quotidià o que està
relacionat amb la feina. Puc
comprendre la descripció de fets,
sentiments i desitjos en cartes
personals.

Metodologia de treball
Es prioritzarà l'aprenentatge de la llengua com a instrument de comunicació i, per tant,
tindran un paper essencial la participació activa i el treball col·laboratiu i en grups.
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A més, hi haurà una aula virtual disponible per practicar i reforçar l'alemany de forma
autònoma des de casa. Cal recordar que el treball a l'aula no és suficient per assolir els
objectius del curs sense la dedicació personal regular fora de l'aula.

Material de treball

●

Studio [21]B1 – Gesamtband - Ed. Cornelsen. Kurs-und Übungsbuch mit
DVD-ROM. ISBN 978-3-06-520599-3

Per al desenvolupament de la comprensió lectora es treballarà amb textos de diferent
tipologia i temàtica proporcionats pel professorat. També treballarem amb textos mostra de
l’examen Nivell intermedi per practicar concretament aquesta part de l’examen oficial.
I llegirem dos llibres:
o d’Octubre a Desembre: Àssun und Manfred (Copyright © BRILLENKATZE, SC
ISBN: 978-84-615-3760-0)
Materials i recursos opcionals recomanats
Diccionaris:
● https://de.pons.com/
● Diccionari català-alemany, alemany-català bàsic. Enciclopèdia catalana. ISBN
9788441228931.
● Langenscheidt Diccionario moderno Alemán : Español-Alemán / Alemán-Español. Ed.
Langenscheidt. ISBN 9783468960475.
Gramàtica:
● Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz. Klipp und Klar (Gramática práctica del alemán de A1 a B1),
Ed. Klett.  ISBN 978-848443-572-3

Vocabulari:k
● Erwin Tischner. Grundwortschatz. Deutsch nach Themen (A1-B1) Übungsbuch. Ed. Cornelsen
ISBN 978-3-589-01560-3
Avaluació
L’alumnat serà qualificat el mes de juny amb les proves de Certificat de Nivell Intermedi,
que elabora el Departament d’Ensenyament.
Tot i així, durant el curs es durà a terme una avaluació contínua del procés d’aprenentatge,
per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els
resultats que s’obtinguin. D’acord amb el que estableix la normativa de funcionament de les
Escoles Oficials d’Idiomes, “l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials
presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada, per tal de
valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que
s’obtenen”. D’aquesta manera, el seguiment del progrés de l’alumne es farà al llarg del curs
a través de proves formals, activitats de classes i treballs fets a casa i a classe (redaccions,
presentacions i exercicis diversos). L’avaluació està integrada dins el procés d ́aprenentatge
i, per tant, les proves i activitats destinades a avaluar no seran necessàriament anunciades
amb antelació i tindran lloc una sola vegada.
Aquest seguiment té la funció de donar informació a professorat i alumnat sobre
l’assoliment de les capacitats que s’avaluaran en les proves de certificació i que seran
qualificades segons els següents percentatges: Competència gramatical: 20 %,
Comprensió oral: 20%, Comprensió escrita: 20%,
Expressió escrita:
20%,Expressió oral: 20 %
El curs s’aprova amb una nota igual o superior a 65 sobre 100.
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Horaris
● 3r T2: 16:00-18:15
● 3r N2: 18:45-21:00
A partir del mes de novembre mitja hora (30 minuts) es dedica a l’atenció a la diversitat i
a tutories personalitzades i/o amb grup amb la distribució que el docent consideri
necessària, amb la següent distribució:
● 3r T2: 15:45-16:00
● 3r N2: 18:30-18:45
Contacte i atenció a l’alumnat
Dolors Fons: dolors.fons@eoibadalona.cat
Hi ha un horari d'atenció per als alumnes 15 minuts abans del començament de la classe,
amb cita prèvia obligatòria.
E-mail escola
La comunicació de l’escola (professorat, direcció, secretaria) amb l’alumnat es realitza a
través de l’adreça electrònica que se’ls assigna. A partir del curs 2017-2018 TOT l’alumnat
1
té l’adreça cognomnomnumexpedient@eoibadalona.cat Es preveu que l’alumnat
nou tingui activa la seva adreça electrònica a mitjans d’octubre.
Ús del mòbil i altres eines semblants (ipads, …)
L’ús del mòbil com a diccionari, donat que és una eina d’aprenentatge, es farà seguint les
indicacions del professorat. Es prega que el poseu en silenci a classe i, en cas d’haver
d’atendre una trucada urgent, sortiu de la classe per parlar. Qualsevol altre ús que
no estigui estrictament relacionat amb l’aprenentatge no serà permès.
Permanència en els estudis
Dins de cada nivell – bàsic, intermedi i avançat – l’alumnat té dret a romandre matriculat en
el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics
equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
Vegeu el quadre:
Idiomes

ALEMANY,
ANGLÈS i
FRANCÈS

Nivells

Cursos per
nivell

Màxim de vegades que es pot matricular
en aquest nivell

bàsic

2  (1r i 2n)

4

intermedi 1  (3r)
avançat

2 (4t i 5è)

2
4

Renúncia
L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un
idioma quan es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe. La renúncia implica
que no es computi el curs a efectes de repetició i que no es perdi la prioritat per
matricular-se l'any acadèmic següent, com a antic alumne. En el moment que es renuncia
es perd el dret d’assistir a classe. Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de cap
taxa. La renúncia se sol·licitarà a Secretaria no més tard del 30 de novembre. Es pot
sol·licitar renúncia de matrícula per a cada curs del mateix idioma una sola vegada.

 El número d’expedient el trobeu a la part de dalt del resguard de matrícula

1
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