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1. Llibres de text i de lectura: 

 
- Stefanie Dengler et al. Netzwerk A2. Libro del alumno A2 con 2 CD de audio y DVD. 
  ISBN 978-3-12-606998-4. 
- Stefanie Dengler et al. Netzwerk A2. Libro de ejercicios A2 con 2 CD de audio. 
  ISBN 978-3-12-606999-1 
 
- Lena Töpler. Novemberfotos. ISBN 978-8-48-141047-1. 

2. Horari de classe 

Les classes tindran lloc: 

- grup A: dilluns de 16:00h a 18:30 h i dimecres de 16:00 h a 18:15 h 

- grup B: dilluns de 18.30 h a 21:00 h i dimecres de 18:30 h a 20:45 h. 

 

3. Avaluació Contínua 

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

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

quatre destreses tindran un valor del 20% cadascuna (total 100%).  

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

 

o realitzar l'examen de gener/febrer i maig 

o lliurar un mínim de 6 de totes les redaccions a realitzar durant el curs 

o assistir al 65% de les classes 

o llegir la lectura obligatòria 

 

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.  

 

Els exàmens de febrer tindran lloc del 27 de gener al 5 de febrer (parcials)   

Els exàmens de maig tindran lloc de l’11 al 20 de maig (finals)  

Nota: els alumnes hauran d'assolir una nota mínima de 13 (65%) a les parts d'expressió escrita i expressió 

oral per promocionar de curs. 

 

4. Horari d’atenció als alumnes 

Dilluns de 15:30h a 16:00h 
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5. Duració del curs 

        Les classes comencen el dia 25 de setembre de 2019 i finalitzen el dia 21 de maig de 2020.  

 

 6. Dies Festius 2019-2020 

2019:    Vacances de Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener de 2020 ambdós inclosos;  

1 de novembre, 6 de desembre 

2020:    Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d´abril, ambdós inclosos; 1 de maig 

Dies de lliure elecció: 31 d’octubre, 5 de desembre de 2019; 6 de març, 30 d’abril de 2020 

Festa local: 27 d’abril de 2020 

 

7. Registre a la plataforma Moodle 

 

- anar al lloc web http://agora-eoi.xtec.cat/eoimartorell/  
 

- clicar sobre la icona Moodle a dalt a l‘esquerra 
 
- clicar sobre el curs A2 2. Kurs Deutsch  
 
- seleccionar „Crea compte d’usuari nou“ a la dreta 
 
- omplir el formulari i clicar „Crea el meu compte“ 
 
- Rebràs un correu electrònic amb un enllaç d’activació 
 
- Introduir la clau facilitada per afegir-te al curs 
 
- Molt important: Hauries d’anotar les teves dades d’accés (usuari i contrasenya) en un 

lloc segur!! 

 

http://agora-eoi.xtec.cat/eoimartorell/

