
DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

ALEMANY
2n, 3r  i 4t d’ESO 
1r i 2n de batxillerat
Matèria de continuïtat.

Matèria optativa.

L'assignatura  d'alemany  té  un  caràcter  d'optativa  i  per  tant  no  persegueix  els  mateixos
objectius que la 1a llengua estrangera.
La metodologia presenta bàsicament un enfocament comunicatiu a partir del qual es treballen
totes  les  destreses  lingüístiques:  expressió  i  comprensió  orals  i  expressió  i  comprensió
escrites.

Deures i exàmens

Totes les tasques es comencen i s'acaben, en principi, a l'aula, és a dir, no està previst que
duguin deures a casa. Cal ser en canvi, molt constant en l'estudi i convé planificar-se bé per
als exàmens. Se'n fan dos com a mínim en cada avaluació.

Quan es comença a estudiar?

Des de la implantació de la LOMCE en el  curs 2016-2017, en aquest centre s'inicia a 2n
d'ESO i té una continuïtat fins a 2n de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats. No és
possible per tant, començar a estudiar l'assignatura a batxillerat.
Tampoc no té sentit cursar-la només durant un o dos cursos ja que es necessita molt d'esforç i
constància per a assolir uns mínims significatius.

CONTINGUTS

Quin nivell s'assoleix?

Segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües, al final de 2n de batxillerat els
nostres alumnes han assolit el nivell A2 d'alemany.

ALTRES ACTIVITATS

Programa EOIES 

L'IES Berenguer d'Anoia forma part del programa EOIES de l'Escola Oficial d'Idiomes des de
fa tres anys i permet que els nostres alumnes puguin examinar-se a la EOI per treure's el
certificats del nivell A1 o bé el títol del nivell A2 pagant unes taxes especials i sense haver
d'assistir a les seves classes. És a dir, gràcies a aquesta col.laboració, nosaltres preparem els
alumnes perquè es puguin examinar després a l'escola d'idiomes. 



Viatge d'estudis 

L'assignatura d'alemany proposa cada tres anys un viatge d'estudis a una ciutat alemanya i
s'ofereix als alumnes de 4t, 1r i 2n de batxillerat. El proper viatge es realitzarà el curs 2020-
2021. 

Important

Finalment  destacar  que  està  molt  bé  recordar  els  nois  i  noies  la  importància  d'estudiar
llengües estrangeres però en cap cas se'ls ha d'obligar perquè pensem que han de ser ells
mateixos  els  qui  estiguin  motivats  per  fer  aquesta  assignatura  optativa,  altrament,  la
possibilitat d'èxit és mínima.


