
 

 

ASSIGNATURA: ALEMANY  CURSO: 2N ESO 
 

CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

 
 

Avaluació inicial: Els alumnes de 2n de la ESO NO han de fer una prova inicial ja que 
no tenen coneixements previs de la assignatura. 

 
Avaluació continua:  

 
Els criteris d’avaluació tindran la següent estructura : 

 

 Exàmens : 75% 

 Treballs, actituds, participació : 15% 

 Assistència : 10% 

Les proves es realitzaran al finalitzar cada unitat. Els alumnes també hauran d’entregar 

la feina durant els temes. 

Si l’alumne no assisteix al 80% de l’assignatura no podrà ser qualificat. 

Els criteris de recuperació seran els següents: 

Els criteris de recuperació seran els següents: 

 Avaluació contínua. Els alumnes recuperaran el trimestre amb les qualificacions 

POSITIVES del següent. La nota de recuperació la marcarà la professora. Sempre 

ha de ser una qualificació de més de 5. 

 A final de curs, l’assignatura es pot recuperar de la següent manera : 

 Alumnes amb una avaluació suspesa hauran de treure un 5. 

 Alumnes amb dues o totes les avaluacions suspeses hauran de treure 

un 6. 

 Els alumnes hauran d’entregar un dossier amb activitats de recuperació 

i repàs demanades per la professora . 

 No es faran recuperació de proves en concret, ja que és una avaluació 

continua. 

 

 
Avaluació ordinària: 

 
Les proves finals de juny  seran només pels alumnes suspesos i els  que no hagin 
superat el curs amb un 7 de mitja. Si la professora el considera necessari, 

tothom farà una prova final.  
 



 

 

Avaluació extraordinària: 

 
 
Descripció de la prova final: exercicis de vocabulari i gramàtica com els practicats 

a classe y un petit text per fer comprensió lectora. 
 

Aquesta prova es realitzarà tota el mateix dia. Els alumnes han de treure un 5 
per poder aprovar aquesta assignatura. 

 

 
 Recuperació i avaluació de pendents: 

 
-  Els alumnes podran presentar-se a recuperar les assignatures pendents a les 

probes extraordinàries de setembre, febrer i juny. 

 
 

 Asistencia mínima:  Si l’alumne no assisteix a un mínim del 80% de les 
sessions , no podrà ser qualificat a l’avaluació continua i és per això que passarà 
directament a l’examen final. 

 
 Repeticions de exàmens: segon la normativa entregada al dossier inicial. 

 

 
 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ  PRIMER TRIMESTRE( Start, Lektion 1, Lektion 2) 
 
 
 
Bloc 1: Comprensió de textos orals 
 

1. Escolta i comprendre missatges breus relacionats amb les activitats 

de l’aula: instruccions, preguntes, comentaris. 

2. Comprendre informació general i específica de textos orals usant el 

context verbal i no verbal i els coneixements previs sobre la situació. 

3. S’expressa oralment en situacions de comunicació habituals i 

desenvolupar destreses comunicatives. 

4. Distingeix, amb el reforç de la imatge, les idees principals i la 

informació rellevant en presentacions sobre temes educatius, 

ocupacionals o del seu interès. 

5. Audició de respostes i de diàlegs per fer i corregir exercicis. 

 

 
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 
 

1. Expressa el missatge amb claredat i coherència, ajustant-se als 

models i les fórmules de cada tipus de text vist a classe. 



 

 

2. Reajusta la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o 

el missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), 

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles. 

3. Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb reforç 

visual, sobre aspectes concrets de temes del seu interès o relacionats amb 

els seus estudis o feina, i respon a preguntes breus i senzilles dels 

interlocutors sobre el contingut de les mateixes 

 Presentació personal seguint el model donat. 

 Presentació d’un poster (Project) atractiu, interessant i complet. 

 
4.    Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres 

mitjans tècnics, en les que estableix contacte social, intercanvia 

informació i expressa opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, 

demana i ofereix coses, demana i dóna indicacions o instruccions, o 

discuteix els passos que cal seguir per realitzar una activitat conjunta 

 Intercanvi comunicatiu sobre activitats de temps lliure. 

 Expressió de preferències mögen / gern / nicht gern a partir de les 

preguntes formulades. 

 
5. Entén els punts principals de texts formulats de manera simple i clara, i 

relacionats amb assumptes del seu interès, en els àmbits personal, 

acadèmic i ocupacional. 

 Realització d’intercanvis comunicatius en grup, sobre les imatges o títol de 
cada sessió de la unitat,  per identificar vocabulari o idees conegudes sobre 

el tema presentat i estudiat. 

 Ús d’expressions adequades per a comunicar-se a l’aula.  

 Intercanvi comunicatiu sobre sí mateixos.  

 

Bloc 3. Comprensió de textos escrits  
 

1. Usa informació previa basat en fotografíes, imátges o símbols 

significativos per facilitar una lectura més intuitiva i comprensiva.  

2. Anticipa y apoya el vocabulario nuevo mediante un Bildlexikon 

3. Cerca similituts lingüístiques a nivel de vocabulari: las estaciones del 

año, los colores, etc... 

4. Recolza y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom 

 
 
Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 
 



 

 

1.Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, chats), breus o es donen 

instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida 

quotidiana i del seu interès. 

2. Escriu informes molt breus en format convencional amb informació 

senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions, en 

els àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla 

situacions, persones, objectes i llocs i assenyalant els esdeveniments 

principals de forma esquemàtica. 

 Realització d’una tasca escrita sobre l’horari escolar i les preferències seguint 

el model presentat . 

 

 
 

CRITERIS DÁVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE: (Lektion 3, Lektion 4 i Lektion 5) 

 

Bloc 1: Comprensió de textos orals 
 

1. Capta els punts principals i els detalls rellevants d’ indicacions, anuncis, 
missatges i comunicats breus, articulats de manera lenta i clara, sempre 

que les condicions acústiques siguin bones i el so no estigui distorsionat. 

2. Entén l’essencial del què se li diu en transaccions i gestions quotidianes i 

estructurades. 

3. Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o 

informal entre dos o més interlocutors que té lloc davant seu, quan el 

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat 

mitja i en una diversitat estàndard de la llengua. 

4. Comprèn, en una conversa informal en la que participa, descripcions, 

narracions, punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida 

diària i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc a 

poc i directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular allò 

que ha dit. 

5. Distingeix, amb el reforç de la imatge, les idees principals i la informació 

rellevant en presentacions sobre temes educatius, ocupacionals o del seu 
interès. 

 
 
 
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 
 

1. Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb reforç visual, 

sobre aspectes concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus 

estudis o feina, i respon a preguntes breus i senzilles dels interlocutors sobre el 

contingut de les mateixes. 



 

 

2. Es capaç de participar correctament en gestions i transaccions quotidianes, 

com ara parlant de viatges, l’ hostalatge, el transport, les compres i l’oci, seguint 

normes de cortesia bàsiques 

3. Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans 

tècnics, en les que estableix contacte social, intercanvia informació i expressa 

opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix coses, 

demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que cal seguir 

per realitzar una activitat conjunta. 

 Realització d’un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o 

títol de cada sessió,  per identificar vocabulari o idees conegudes sobre 

el tema. 

 Intercanvi comunicatiu per parelles o en petit grup, sobre les imatges o 

títol de cada sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre 

el tema.  

 Descripció d’imatges i fotografies. 

 Una conversa descrivint imatges 

 

Bloc 3. Comprensió de textos escrits 
 

1 Entén els punts principals d’anuncis i material publicitari de revistes o 
Internet formulats de manera simple i clara i relacionats amb assumptes del 

seu interès, en els àmbits personal, acadèmic i ocupacional. 
 
2 Comprèn correspondència personal en qualsevol format en la que es parla 

d’un mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren esdeveniments 
passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i s’expressen sentiments, desigs 

i opinions sobre temes generals, coneguts o del seu interès. 
 
3  Capta les idees principals de texts periodístics breus en qualsevol suport si 

els números, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen gran part del 
missatge 

 
 Identificació de les característiques del tipus de text estudiat: descripció 

i comparació de llocs 

 Lectura d’ imatges i ampliació de vocabulari. Realitzar les activitats de 
comprensió i corregir de forma conjunta a classe. 

 Realització de Wortschlangen. 
 Identificació de les característiques del tipus de text estudiat: una 

descripció d’ una imatge. 

 
 
 
 



 

 

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 
 

1 Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la 

seva formació, feina, interessos o aficions. 

2 Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. e. a Twitter o Facebook) 

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu interès 

personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i normes de 

cortesia i de l’etiqueta. 

 3 Escriu informes molt breus en format convencional amb informació senzilla 

i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions, en els àmbits 

acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla situacions, persones, 

objectes i llocs i assenyalant els esdeveniments principals de forma 

esquemàtica. 

 Interiorització d’estratègies d’escriptura. 

 Producció de frases comparant llocs, objectes i persones amb el 

vocabulari i les expressions apreses. 

 Elaboració d’una tasca escrita aplicant els coneixements lingüístics 

adquirits nous  a la unitat. 

 Elaboració d’un text sobre allò que es sol fer durant el cap de setmana. 

 Elaboració d’una tasca escrita: Mein Freund/ Meine Freundin seguint 

una guia i una planificació del text correcta. 

  

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE: (Lektion 6, Lektion 7, i Lektion 8). 

 
Bloc 1: Comprensió de textos orals 
 

1. Escolta i comprendre missatges breus relacionats amb les activitats 

de l’aula: instruccions, preguntes, comentaris. 

2. Comprendre informació general i específica de textos orals usant el 

context verbal i no verbal i els coneixements previs sobre la situació. 

3. Capta els punts principals i els detalls rellevants d’ indicacions, 

anuncis, missatges i comunicats breus, articulats de manera lenta i 

clara, sempre que les condicions acústiques siguin bones i el so no 

estigui distorsionat. 

4. Entén l’essencial del què se li diu en transaccions i gestions 

quotidianes i estructurades. 

5. Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal 

o informal entre dos o més interlocutors que té lloc davant seu, quan el 

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a 



 

 

velocitat mitja i en una diversitat estàndard de la llengua. 

6. Comprèn, en una conversa informal en la que participa, descripcions, 

narracions, punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la 

vida diària i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, 

a poc a poc i directament i si l’ interlocutor està disposat a repetir o 

reformular allò que ha dit. 

7. Distingeix, amb el reforç de la imatge, les idees principals i la 

informació rellevant en presentacions sobre temes educatius, 

ocupacionals o del seu interès. 

 Audició, comprensió i associació de vocabulari amb les fotografies 

corresponents. 

 Audició de converses.  

 

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 
 
 

1. Es capaç de participar correctament en gestions i transaccions 
quotidianes, com ara parlant de viatges, l’hostalatge, el transport, les 

compres i l’oci, seguint normes de cortesia bàsiques. 
 

2. Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans 

tècnics, en les que estableix contacte social, intercanvia informació i expressa 
opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix coses, 

demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que cal seguir 
per realitzar una activitat conjunta 

3. Pren part en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter 

acadèmic o ocupacional, intercanviant informació suficient, expressant les 

seves idees sobre temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes 

pràctics quan se li pregunta directament i reaccionant de forma senzilla 

davant de comentaris, sempre que pugui demanar que se li repeteixin els 

punts clau si ho necessita. 

 Descripció d’imatges 

 Comprensió del significat general d’un text. 

 Expressió de l’opinió personal a partir de les preguntes formulades 

 Intercanvi de diàlegs i converses  

 
 
Bloc 3. Comprensió de textos escrits 
 

1. Capta les idees principals de texts periodístics breus en qualsevol suport si 
els números, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen gran part del 
missatge. 

 

2. Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, chats), on fan comentaris breus 



 

 

o es donen instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions 

de la vida quotidiana i del seu interès. 

3. Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. e. a Twitter o Facebook) 

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu interès 
personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i normes de 
cortesia i de l’etiqueta 

 

4.Escriu notes i missatges on es fan comentaris breus o es donen 

instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida 

quotidiana i del seu interès. 

 

 Descripció d’imatges 

 Comprensió del significat general d’un text. 

 Anàlisis comprensiu del llenguatge sobre persones i llocs 

 Comprensió d’un text  

 
Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 
 

1. Escriu notes i missatges on fan comentaris breus o es donen instruccions i 

indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana i del 

seu interès. 

2. Escriu informes molt breus en format convencional amb informació senzilla 

i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions, en els àmbits 

acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla situacions, persones, 

objectes i llocs i assenyalant els esdeveniments principals de forma 

esquemàtica. 

 Redacció de frases, preguntes i respostes sobre la escola i les assignatures. 

 Elaboració de frases sobre gusts i preferències.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 


