Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes
Badalona

Deutsch 1. Kurs 2016-2017
Full informatiu de 1r d’alemany per a l’alumnat de 1r:
1T1 (dilluns i dimecres 15.45-18.15h.) i
1N1 (dilluns i dimecres 18.30-21h.)
1. Objectius del curs
1r curs del Nivell Bàsic (A1)
L'ensenyament d'idiomes en el nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l'alumnat
per a l'ús de l'idioma de manera suficient, receptivament i productivament, tant en la
forma parlada com escrita, com també per mitjançar entre parlants de diferents
llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin
comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes
bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús
freqüent.
D’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, en acabar el
nivell A1 (nivell inicial) l’aprenent pot comunicar-se a nivell elemental per satisfer les
seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes
personals si l'interlocutor l'ajuda.

2. La vostra plaça a l’EOI
Recordeu que, per gestionar i mantenir la vostra plaça a l’EOI de Badalona, disposeu
de tota la informació a la web de l’escola, dins de l’apartat “Alumnat”
(http://www.eoibadalona.cat/content/alumnat), on podeu llegir la versió resumida del
Reglament de Règim interior. Us n’interessen especialment els apartats sobre:
 l’assistència a classe (puntualitat i aprofitament del curs)
 el canvi oficial d’horari (amb documentació justificativa fins l’últim dia lectiu del
primer trimestre)
 els trasllats de matrícula (fins l’últim dia lectiu de febrer o bé al juliol en acabar el
curs)
 la permanència en els estudis (cada curs de 1r es pot cursar dues vegades, per
una tercera cal sol·licitar-ho i justificar-ho)
 la renúncia a la matrícula (abans del 30 de novembre)
 la reserva de plaça per a un any (al juliol, justificadament i acreditant l’assistència
al curs actual)
 la devolució de taxes (abans de l’1 d’octubre i en els supòsits previstos)
 les beques i els ajuts existents (enguany fins 30 de setembre!)
Per a tots aquests tràmits podeu adreçar-vos a la secretaria de l’escola.

3. Hores de visita del professor, amb cita prèvia
JOSEP MARIA MORENO jmoren48@xtec.cat:
1r T1: DIMARTS I DIMECRES de 15.30-15.45h
1r N1: DIMARTS I DIMECRES de 18.15-18.30h
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4. Calendari
- Inici de les classes: Dilluns 26 de setembre
- Vacances de Nadal: Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017 (ambdós
inclosos).
- Vacances de Setmana Santa: Del 10 al 17 d’abril de 2017 (ambdós inclosos).
- Festius: dimecres 12 d’octubre, dimarts 1 de novembre, dimarts 6 i dijous 8 de
desembre, dilluns 1 de maig, dijous 11 de maig (festa local) i dilluns 5 de juny.
- Dies de lliure disposició (aprovats pel Consell Escolar): dilluns 31 d’octubre, dilluns
5 de desembre, i dilluns 27 de febrer.
- Últim dia de classe: Dilluns 15 de maig de 2017.
- Període d’exàmens finals: A partir del 17 de maig de 2017.

5. Llibres/Materials
Si ho desitgeu, podreu adquirir els llibres amb un petit descompte per a l’alumnat, a la
llibreria Alibri que vindrà a l’escola (sala d’actes) els dies següents: del 26 de setembre
al 4 d’octubre (adquisició dels llibres de text) i del 17-20 d’octubre i del 12-15 de
desembre (adquisició dels llibres de lectura), en horari de 15.30h. a 19.30h.
5.1. Programa de curs: Hi trobareu una còpia de la programació penjada al taulell de
l’aula. A l’inici de cada unitat didàctica rebreu una fotocòpia amb els objectius per
assolir a cada lliçó.
5.2.

Llibre de text: DaF kompakt A1. Ed. Klett (amb 2 CDs d’activitats de CO)
(ISBN 978-3-12-676186-4)

5.3.

Llibre d'aprofundiment i de repàs de vocabulari i gramàtica: DaF kompakt
A1 Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik. Ed. Klett (ISBN 978-3-12676183-3).

5.4.

Llibre de lectura: BAIER, GABI: Verschollen in Berlin. Lektüren Stufe 1. Tatort
DaF. Klett. Amb MP3s descarregables online Per a llegir durant el segon
quadrimestre. (ISBN 978-3-12-556035-2)

5.5. Gramàtiques recomanades:
5.5.1. MITTLER, A., FITZ-LAUTERBACH, A.: DaF kompakt A1-B1 Grammatik. Ed. Klett
(ISBN 978-3-12-676193-2).
5.5.2. CORCOLL, Brigitte y Roberto: Programm. Alemán para hispanohablantes
(Nivells A1-C2). Ed. Herder. Gramática (ISBN 978-84-254-2501-1). Ejercicios
(ISBN 978-84-254-1859-4). [Observació: Obra de consulta per a qualsevol nivell
d’alemany, d’A1 a C2.]
5.5.3. FANDRYCH, Ch./TALLOWITZ, U.: Klipp und Klar. Gramática práctica de
alemán (Nivells A1-B1). Ed. Klett. ISBN 9783126753647.
5.5.4. REIMANN, Monika: Gramática esencial del alemán con soluciones y CDROM (Nivells A1-B1). Ed. Hueber. ISBN 9783191915759.
5.5. Diccionaris recomanats (una selecció, compareu també amb els diccionaris
d’aula!):
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5.5.1. Collins Pocket plus Diccionario alemán-español/español-alemán. Ed. Grijalbo.
ISBN 9788425346682.
5.5.2. Diccionari català-alemany, alemany-català bàsic. Enciclopèdia catalana. ISBN
9788441228931.
5.5.3. Diccionario Compacto Langenscheidt Español-Alemán / Alemán-Español (versión
electrónica en CD-Rom). Ed. Langenscheidt ISBN 9783468960147.
5.5.4. Langenscheidt diccionario básico. Actualización. Español-alemán, alemánespañol. ISBN 9783468961083.
5.5.5. Langenscheidt Diccionario moderno Alemán : Español-Alemán / AlemánEspañol. Ed. Langenscheidt. ISBN 9783468960475.
5.5.6. Larousse Diccionario Compact. Español-Alemán/Deutsch-Spanisch. Ed.
Larousse. ISBN 9788480166799.

6. Aprenentatge en línia
Exercicis de repàs i/o aprofundiment del temari de 1r curs i altres materials al Moodle
de 1r d’Alemany: www.eoibadalona.cat  Moodle EOI Badalona  Alemany 
Deutsch 1. Kurs (cal registrar-se prèviament, el professor us en facilitarà la clau
d’inscripció).
NOU! WI-FI xarxa “alumnat”  EOIAlumnat

7. Procediment d’avaluació
Resolució de 23 de juny de 2016, relativa a l’organització i el funcionament de les
escoles oficials d’idiomes per al curs 2016-2017: “L’avaluació del procés d’aprenentatge
dels alumnes oficials de la modalitat presencial serà contínua i sistemàtica,
globalitzada, integradora i personalitzada, a fi de valorar el progrés dels alumnes i
contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen.”
El seguiment del progrés de l’alumne es farà al llarg del curs a través de proves
formals, activitats a classe i treballs fets a classe i a casa (redaccions,
presentacions i exercicis diversos).

8. Avaluació contínua
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.
Atès que l’aprenentatge d’una llengua és un procés progressiu i acumulatiu, les últimes
notes del curs, sobretot pel que fa a les competències productives, tindran una
importància especial.
En aquest sentit, durant el curs trobarem tres moments on tindran lloc tasques formals
d’avaluació contínua sumativa, amb un exercici per a cada destresa (veure punt núm.
10) i que tindran un pes especial per a la nota final del curs:
 Mòdul 1 (novembre-desembre de 2016, en acabar la lliçó 2) amb un valor
aproximat de 20 punts. El percentatge de cada una de les competències sobre
la nota final és el següent: UL: 4 (20%), CO: 4 (20%), CE: 4 (20%), EE: 4
(20%), EO: 4 (20%).
 Mòdul 2 (febrer-març de 2016, en acabar la lliçó 5): amb un valor aproximat
de 30 punts. El percentatge de cada una de les competències sobre la nota final
és el següent: UL: 6 (20%) , CO: 6 (20%), CE: 6 (20%), EE: 6 (20%), EO: 6
(20%).
 Módul 3 (maig de 2016, en acabar la lliçó 8): amb un valor aproximat de 50
punts. El percentatge de cada una de les competències sobre la nota final és el
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següent: UL: 10 (20%) , CO: 10 (20%), CE: 10 (20%), EE: 10 (20%), EO: 10
(20%).
Per a aprovar el curs per avaluació contínua caldrà superar aquests tres criteris:
8.1. Assistència: Com a ensenyament públic, i dins de les taxes satisfetes, cal que
l’alumnat faci un ús profitós i continuat de les classes del curs, havent assistit, com a
mínim, al 65% de les classes previstes. Segons les estadístiques del curs passat, és
poc probable assolir el nivell exigit al curs si no es té una assistència continuada en
aquest.
8.2. Proves d’avaluació contínua per a cada destresa (v. § 8): Haver realitzat per a
cada destresa, com a mínim el 80% de les tasques avaluades.
8.3. Nota mitjana: Haver obtingut una nota mitjana del conjunt de les cinc
competències (EO, EE, CO, CE i UL) de 65 punts o més sobre 100.

9. Examen final
9.1. Els/les alumnes que no hagin aprovat per avaluació contínua (per notes o per no
haver assistit com a mínim al 65% de les classes) tindran la possibilitat de presentar-se
a una prova final. Per aprovar l’examen final caldrà obtenir una nota final igual o
superior a 65%.
9.2. El resultat de l’avaluació (contínua o per examen final) podrà ser d’Apte/a o No
apte/a.
9.3. L’examen final tindrà lloc en dos dies:
- l’últim dia de classe (17-05-2017) es faran les proves de CO, CE i UL.
- a partir del dia 22-05-2017 es faran les proves de EE i EO.
9.4. Un/a alumne/a que no pugui ser avaluat per avaluació contínua d’alguna/es
competència/es, es podrà presentar a l’examen final només a les parts
corresponents de què li manqui l’avaluació.

10. Destreses
Tot el procés d’avaluació queda dividit en cinc branques que corresponen a les cinc
destreses lingüístiques següents:
10.1. Ús de la llengua (Gramàtica i vocabulari, UL, Grammatik, Wortschatz):
prova escrita d’autoavaluació al final de cada lliçó.
10.2. Comprensió oral (CO, Hören): es
acompanyen les activitats de la CO.

recolliran alguns fulls de treball que

10.3. Comprensió escrita (CE, Lesen): seran avaluats alguns fulls amb preguntes
sobre textos que es llegeixen a classe i a casa (llibre de lectura).
10.4. Expressió escrita (EE, Schreiben): seran avaluades algunes redaccions sobre
un tema determinat, fetes al llarg de l’any, a casa i/o a classe.
10.5. Expressió oral (EO, Sprechen): participació a classe (individual o en grup) i
proves individuals o en grup.
El percentatge de cada una de les competències sobre la nota final establert a 1r curs
és el següent:
UL: 20% , CO: 20%, CE: 20%, EE: 20%, EO: 20%.
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