
 

 

Departament de Llengües Estrangeres 

Alemany – 3r ESO 

Curs 2016-17 

Continguts o temes per avaluació: 

1a Avaluació: Unitats 10, 11 i 12 

- Vocabulari relacionat amb el temps lliure, llocs de la ciutat, parts 

del cos, malalties i mitjans de transport 

- Conjugació en present de verbs irregulars (basteln, lesen, 

fahren..) 

- Imperatiu en 2a persona singular 

- Pronoms personals en datiu i acusatiu 

- Präteritum de haben i sein 

- Conjunció deshalb 

- Preposicions mit i zu 

- Comprensió lectora i auditiva de textos relacionats amb els 

temes de les unitats 

2a Avaluació: Unitats 13, 14 i 15 

- Vocabulari relacionat amb els viatges, la roba, descripcions 

personals 

- Articles possessius 

- Gefallen + datiu 

- Es gibt + acusatiu 

- Pronom indefinit man 

- Preposicions in, auf, an + datiu 



- Perfekt amb haben 

- Verb modal können 

- Comprensió lectora i auditiva de textos relacionats amb els 

temes de les unitats 

3 Avaluació: Unitats 16, 17 i 18 

- Vocabulari relacionat amb les habitacions de la casa, els animals, 

la natura, les vacances, l’escola, els aniversaris i les celebracions 

- Preposicions vor, nach, bei + datiu 

- Preposicions in, an, auf + datiu/acusatiu 

- Perfekt amb sein 

- Partizip Perfekt dels verbs acabats en -en 

- im + mesos i estacions 

- verb modal wollen 

- pronom interrogatiu welch- 

- números ordinals 

- Perfekt de sein, bleiben i passieren 

- Comprensió lectora i auditiva de textos relacionats amb els temes 

de les unitats 

 

Què s’avaluarà: 

Proves escrites: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i l’escolta. 

Proves orals: fonètica i fluïdesa. Actitud: comportament en classe i 

participació; respecte cap a l’assignatura. 

Com s’avaluarà: 

a) L’avaluació serà contínua. Les proves valdran un 80% i l’actitud un 

20%. 

b) Avaluació ordinària: proves escrites, entrega del glossari i resum 

gramatical (1 punt més a l’examen de cada unitat), projectes 

relacionats amb la cultura alemanya, senzilles redaccions, feina diària 

i activitats de classe, netedat i continguts de la llibreta, nivell de 



participació, interès i respecte dins la classe. 

c) Avaluació extraordinària (setembre): la nota de l’examen serà 

arrodonida afegint fins a 1 punt (0,5 per actitud durant el curs i 0,5 pels 

treballs voluntaris fets a l’estiu) 

d) Per recuperar l'alemany del curs anterior: si l’alumne/a aprova 

qualsevol avaluació del curs següent, o treu un mínim de 4 amb bona 

actitud a partir de la 2a avaluació recupera l’assignatura pendent. En 

cas de no cursar l'optativa, haurà d'entregar un treball que se li donarà 

durant el curs. 

 

Altres consideracions: 

Els deures fets tant a casa com a classe es tindran en compte a l’hora 

d’avaluar. 

 

 

 


