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FULL D’INFORMACIÓ PER A L’ESTUDIANT  

 1r nivell  d’alemany  CURS 2019-2020 
Professor: David Egea 

degea2@xtec.cat 
Horari d’atenció als alumnes:  

1r A: Dilluns, de 15:30 a 16:00h  
1r B i 1r C: dimarts de 15.30 a 16.00 respectivament 

 

 

Llibre de text:  

Avaluació contínua 

 un examen al mes de gener (30%) i un al final de maig (70%), que inclourà les destreses 

(comprensió escrita, comprensió oral, ús de la llengua i expressió oral). Aquestes 

destreses tindran un valor del 20% cadascuna (total 100%). Abans d’aquests exàmens es 

faran a l'aula dues proves d'expressió escrita, que faran part de la nota dels exàmens (un 

10% cadascuna).  

 

Els requisits perquè els alumnes siguin avaluats a través d'aquest sistema són els següents: 

 realitzar l'examen de gener i maig. 

 realitzar les 4 proves d’expressió escrita a l’aula 
 lliurar mínim de 6 de totes redaccions a realitzar durant el curs. 

 assistir al 65% de les classes (màxim 19 absències). 

 llegir dues lectures adaptades com a mínim 

 realitzar les activitats avaluatives de cada unitat penjades al moodle  

 presentar el llibre d’exercicis amb les tasques fetes 

 

Els alumnes que no compleixin aquests requisits hauran de realitzar un examen final amb totes 

les destreses (cada destresa amb un pes del 20%) i la seva nota final serà la nota d'aquest 

examen.  

 

 

Nota: Els alumes que suspenguin una de les dues habilitats productives,expressió oral o 
expressió escrita (menys de 13 sobre 20), no podran accedir al nivell superior. 

 
Llibre de text: 
Menschen A1, Kursbuch  
ISBN: 9783191019013 
Hueber Verlag 
 

Llibre de lectura: 
Schatten über der Vergangenheit,  Anneli 
Billina 
ISBN:  978-3-19-128580-7 
ed. Hueber 

 
Llibre d’exercicis: 
Menschen A1, Arbeitsbuch 
ISBN-13: 978-3191119010 
Hueber Verlag 
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Horari de classe: 

Grup A: Dilluns, de 16 a 18.30 hores i dimecres, de 16 a 18.15 hores.  
Grup B: Dimarts, de 16 a 18.30 hores i dijous, de 16 a 18.15 hores.  
Grup C: Dimarts, de 18.30 a 21 hores i dijous, de 18.30 a 20:45 hores. 
 
Calendari del curs: 
 
Les classes comencen el dia 25 de setembre de 2018 i finalitzen el dia 21 de maig de 2019.  
 
Els dies festius són els següents: 
 
2018:  -Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 

ambdós inclosos. 
-31 d’octubre, 1 de novembre, 5 i 6 de desembre.  

2019:   -Vacances de Setmana Santa: del 5 al 13 d´abril 2020, ambdós inclosos.   
-6 de març, 27 d’abril, 30 d’abril i 1 de maig. 

 
Exàmens: 
 
Els exàmens es realitzaran entre el 27 de gener i el 6 de febrer (parcials) i entre l’11 i el 21 de 
maig (finals).  

Registre a la plataforma Moodle: 
 
- Visiteu el lloc web http://agora-eoi.xtec.cat/eoimartorell/ 
 
- Feu clic a la icona de Moodle a l'extrem superior esquerra  
 
- feu clic al curs: 1r d‘alemany 
 
- Feu clic a "Crea compte d'usuari nou" a la dreta 
 
- Ompliu el formulari i feu clic a "Crea el meu compte" 
 
- Rebreu un missatge de correu electrònic. Hi ha un enllaç en aquest missatge on haureu de clicar 
per a comfirmar 
 
- Introduïu el codi d'accés: A1AL2020MART 
 
Molt important: haureu d'anotar les dades d'accés (nom d'usuari i contrasenya) 
 


