
 
PROGRAMACIÓ ALEMANY. CURS 2018-2019 

2n ESO 
 

Professorat que imparteix l’assignatura: 
Nom i llinatges Grup 

Carme Frau Tomas 2n ESO 
  

 
1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

2 ESO    continguts  
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

Unitat 1 : Hallo, ich bin... 
Paraules internacionals. 
Presentar-se: nacionalitat, 
residencia, edat 
Saludar i acomiadar-se. 
Els nombres: 1-20 

Unitat 3: Meine Schule 
Material escolar 
Nombres: 50-100 
L'hora 
Assignatures 
 
 
 

Unitat 5: Essen und trinken 
Aliments i begudes bàsiques 
que m'agrada 
especialitats alemanyes 
 
 
 
 

Unitat 2: Berlin liegt in  
Deutschland 
Noms geogràfics: països i    
capitals d’Europa. 
Smalltalk: Expressions fetes 
Els nombres: 20-50 
Nadal a Alemanya 
 
 
 
 
 

Unitat 4: Was machst du? 
Activitats escolars 
Díes de la setmana 
Els colors 
Nombres de 50-100 
 
 
 
 
 
 
 

Unitat 6: Familie und    
Haustiere 
Els membres de la família 
Els animals, 
adjectius 
Que fan els animals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge 
 
Presentació i correcció de les activitats de classe i deures. 
El quadern, que haurà d’estar al dia. 
Controls escrits i orals dels continguts de cada unitat,que seran qualificats. 
La puntualitat, el comportament, l'actitud, l'interès, la participació activa i la curiositat per 
aprendre. 
Dur el material: quadern i auriculars. 
 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 
Nombre mínim d'exàmens per avaluació 2 
 escrits i orals 70.00% 
Puntualitat, dur material, actitud, interés, respecte, complir les normes... 
 L'ús del mòbil està prohibit dins l'aula. Es restaran 0,20 punts sobre la nota 

10.00% 



d'avaluació, cada vegada que un alumne utilitzi mòbils, rellotges, tablets o l'ordinador 
o altres dispositius electrònics dins l'aula sense permís de la professora, per qüestions 
personals, que no estiguin relacionades amb l'assignatura ( jocs, fer altres 
assignatures o temes, escoltar música, ús de xarxes socials, fer fotos o gravar, etc). 
  També es restaran 0.20 punts quan un alumne no dugui els auriculars perquè son 
imprescindibles a l'aula de informàtica. 
 
Exercicis de classe, entrega d'exercicis 
 
 

20% 

2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 
Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques) excepcionalment a final de curs 
Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre 
 

Matèries pendents 
Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques. 
Exàmens de pendents:  NO 
 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 
Nivell 
Llibre de text No hi ha llibres 
Altres recursos Blog : 2esokardsverds 

pàgs web, fotocopies, youtube, jocs 
 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 
1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a 

avaluació 
Preu Pendent 

de 
concretar 

Pre
u 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ ALEMANY. CURS 2018-2019 
3r ESO 

 
Professorat que imparteix l’assignatura: 

Nom i llinatges Grup 
Carme Frau Tomas 3r ESO 

 
1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Continguts  



1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 
Unitat 1: Wiederholung 
Repàs dels temes del curs     
anterior. 

Unitat 3: Kleider machen Leute 
Moda i roba 
anar de compres 
a la boutique 

Unitat 5: Das Wetter 
El clima 
Expressions sobre el temps 
Parts del dia, mesos, anys,     
dates 
 

Unitat 2: Tagesablauf 
rutines diaries 
les parts del dia, mesos... 
 
 

Unitat 4: Mein Haus 
Descripció de una casa 
Habitacions 
Mobles 
Situació 

 Unitat 6: gesund essen 
menjar sa 
comprar i vendre aliments 
anam al mercat 

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 
 

La realització d'exercicis orals i escrits proposats a classe. 
Presentació i correcció de les activitats. 
El quadern, que haurà d’estar al dia. 
Controls escrits i orals dels continguts de cada unitat,que seran qualificats. 
La puntualitat, el comportament, l'actitud, l'interès, la participació activa i la curiositat per 
aprendre. 
Dur el material: quadern i auriculars. 
 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 
Nombre mínim de parcials per avaluació 2 
Exercicis escrits i orals, entrega de quadern, de tasques, d'activitats. 70.00% 
Puntualitat, dur material, actitud, interés, respecte, complir les normes... 
 L'ús del mòbil està prohibit dins l'aula. Es restaran 0,20 punts sobre la nota 
d'avaluació, cada vegada que un alumne utilitzi mòbils, rellotges, tablets o l'ordinador 
o altres dispositius electrònics dins l'aula sense permís de la professora, per qüestions 
personals, que no estiguin relacionades amb l'assignatura ( jocs, fer altres 
assignatures o temes, escoltar música, ús de xarxes socials, fer fotos o gravar, etc). 
  També es restaran 0.20 punts quan un alumne no dugui els auriculars perquè son 
imprescindibles a l'aula de informàtica. 
 

10.00% 

Exercicis de classe, entrega d'exercicis 
 

20% 

 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 
Exercicis de recuperació excepcionalment a final de  juny. 
Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre 
 

Matèries pendents 
Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques. 
Exàmens de pendents:  NO 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 
Nivell 
Llibre de text No hi ha llibres 



Altres recursos 3esoardsverds.blogspot 
pàgs web, fotocopies, youtube, jocs 

 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 
1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a 

avaluació 
Preu Pendent 

de 
concretar 

Pre
u 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ ALEMANY. CURS 2018-2019 
4t ESO 

 
Professorat que imparteix l’assignatura: 

Nom i llinatges Grup 
Carme Frau Tomas 4t ESO  

 
1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Continguts  
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

Unitat 1: Wiederholung 
Repàs del curs anterior 
 
 
 

Unitat 3: Mein Geburtstag 
Festes anuals, aniversaris 
convidar a events 
anam de festa 

Unitat 5: im Restaurant 
Menjar i beure 
al restaurant, menus 
receptes i especialitats 
 
 

Unitat 2: Gesund und Fit 
El cos humà 
Activitats del cos 
Malalties i remeis 
La salut i l'alimentació 
 

Unitat 4: Urlaub machen 
Llocs turístics 
planificar viatges 
geografia, països, idiomes,   
cultures  
 

Unitat 6: Meine Stadt 
edificis dins la ciutat 
orientació 
medis de transport 
 

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 
 
La realització d'exercicis orals i escrits proposats a classe i totes les activitats. 
El quadern, que haurà d’estar al dia. 
Controls orals i escrits. 
La puntualitat, el comportament, l'actitud, l'interès, la participació activa i la curiositat per 
aprendre. 
Dur el material: quadern i auriculars. 
 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 



Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 
Nombre mínim de parcials per avaluació 2 
Exercicis escrits i orals, entrega de quadern, de tasques, d'activitats 80.00% 
Puntualitat, dur material, actitud, interés, respecte, complir les normes... 
 L'ús del mòbil està prohibit dins l'aula. Es restaran 0,20 punts sobre la nota 
d'avaluació, cada vegada que un alumne utilitzi mòbils, rellotges, tablets o l'ordinador 
o altres dispositius electrònics dins l'aula sense permís de la professora, per qüestions 
personals, que no estiguin relacionades amb l'assignatura ( jocs, fer altres 
assignatures o temes, escoltar música, ús de xarxes socials, fer fotos o gravar, etc). 
  També es restaran 0.20 punts quan un alumne no dugui els auriculars perquè son 
imprescindibles a l'aula de informàtica. 
 

20.00% 

 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 
Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): parcials o total a final de juny. 
Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre 
 
 

Matèries pendents 
Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques. 
Exàmens de pendents:  NO 
 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 
Nivell 
Llibre de text No hi ha llibres 
Altres recursos 4esokardsverds 

pags web, fotocopies, youtube, jocs 
 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 
1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a 

avaluació 
Preu Pendent 

de 
concretar 

Pre
u 

  Sortida a zona 
turística 

8.00 € Viatge a 
Berlin 

   

 
 
 
 

PROGRAMACIÓ ALEMANY. CURS 2017-2018 
1r BATXILLERAT 

 
Professorat que imparteix l’assignatura: 

Nom i llinatges Grup 
Carme Frau Tomas 1r Batxillerat 

 
1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 



Continguts  
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

Unitat 1: Repàs 
Repàs dels temes i gramàtica     
del curs anterior 
 
 

3 Unitat: Salut i vida sana. 
Alimentació, malalties  
Expressions típiques  
alimentació sana i perillosa 
modes alimentàries 
 
 

Unitat 5: Fer vacances 
Països, idiomes, cultures 
planejar un viatge 
organitzar-lo i partir. 
Activitats a un resort i tornar. 
 
 
 
 
 

Unitat 2: Wohnungssuche 
Característiques de cases: m2, 
habitacions i usos 
cercant casa 
llogar i comprar 
 
 
 
 
 
 
 

Unitat 4: Es regnet 
El clima al llarg de tot l'any. 
Mapes del temps: interpretar 
Expressions típiques, refrans 
 

Unitat 6: Das ist trendy 
Roba: prendes, colors, talles, 
complements 
comprar per internet 
Tendències de moda 
 
 
 
 

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 
 
La realització d'exercicis orals i escrits proposats a classe. 
El quadern, que haurà d’estar al dia. 
Controls orals i escrits, exposicions. 
La puntualitat, el comportament, l'actitud, l'interès, la participació activa i la curiositat per 
aprendre. 
Dur el material: quadern i auriculars. 
 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 
Nombre mínim de parcials per avaluació 2 
Exercicis escrits i orals, entrega de quadern, de tasques, d'activitats 90.00% 
Puntualitat, dur material, actitud, interés, respecte, complir les normes... 
L'ús del mòbil o l'ordinador per assumptes privats restarà 0,20 punts de la nota 
d'avaluació 

10.00% 

 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 
Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): final d'avaluació o juny. 
Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre 
 
 

Matèries pendents 
Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques. 



Exàmens de pendents:  NO 
 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 
Nivell 
Llibre de text No hi ha llibres 
Altres recursos 1batkardsverds 

pàgs web, fotocopies, youtube, jocs 
 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 
1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a 

avaluació 
Preu Pendent 

de 
concretar 

Pre
u 

  sortida 
pràctica 
d’alemany 

 Viatge a 
Berlin 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ ALEMANY. CURS 2017-2018 
2r BATXILLERAT 

 
Professorat que imparteix l’assignatura: 

Nom i llinatges Grup 
Carme Frau Tomas 1r Batxillerat 

 
1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Continguts  
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

Unitat 1: Repàs 
Repàs dels temes i gramàtica     
del curs anterior 
 
 

3 Unitat: Wir machen Urlaub 
el món del turisme 
Països, idiomes, cultures 
planejar un viatge 
organitzar-lo i partir. 
Activitats de vacances 

Unitat 5: Berufe 
Professions i activitats pròpies 
Carreres universitàries 
El futur laboral 
 
 
 
 
 

Unitat 2: Wohnungssuche 
cercar casa  
llogar o comprar i vendre 
entendre anuncis immobiliaris 
 
 

Unitat 4: Wie fühlst du dich? 
Expressar sentiments  
que ens agrada i que no 
expressions fetes d’alegria, de    
dolor…. 
 

Unitat 6: Guten Appettit 
treballar a hostelería, 
restaurants, hotels, etc 
Gastronomía local i alemana. 
Explicar un menú o una carta 
 
 



  

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 
 
La realització d'exercicis orals i escrits proposats a classe. 
El quadern, que haurà d’estar al dia. 
Controls orals i escrits, exposicions. 
La puntualitat, el comportament, l'actitud, l'interès, la participació activa i la curiositat per 
aprendre. 
Dur el material: quadern i auriculars. 
 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 
Nombre mínim de parcials per avaluació 2 
Exercicis escrits i orals, entrega de quadern, de tasques, d'activitats 90.00% 
Puntualitat, dur material, actitud, interés, respecte, complir les normes... 
L'ús del mòbil o l'ordinador per assumptes privats restarà 0,20 punts de la nota 
d'avaluació 

10.00% 

 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 
Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): final d'avaluació o juny. 
Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre 
 
 

Matèries pendents 
Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques. 
Exàmens de pendents:  NO 
 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 
Nivell 
Llibre de text No hi ha llibres 
Altres recursos 2batkardsverds 

pàgs web, fotocopies, youtube, jocs 
 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 
1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a 

avaluació 
Preu Pendent 

de 
concretar 

Pre
u 

  sortida 
practicar 
alemany 

8 euros  
 

   

 
 


