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RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS
Seguiment dels alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors
Departament: Llengües Estrangeres

Curs: 2019-2020

Matèria: Alemany
1.- Activitats de reforç
Continguts: Lektion 1. Neu hier.Lektion 2. Meine Klasse.Lektion 3. Tiere.Lektion 4. Mein
Tag. Lektion 5. Hobbys
b) Dates de lliurament: 30 d’abril del 2020
2.- Feines
Redactar una carta a un alumne/a alemany/a amb els següents continguts:
-

Lektion 1. Salutació, Name, Alter, Wohnort, Land.
Lektion 2. Klasse, Schule, Schulsachen, Lieblingsfächer und Freunde präsentieren.
Lektion 3. Haustiere.
Lektion 4. Tagesablauf (transcurs del dia).
Lektion 5. Hobbys, Was kannst du gut?

Conjugar els següents verbs:
Sein, haben, lesen, schreiben, treffen, wohnen, kommen, fernsehen, können.
Traduïr i contestar a les següents preguntes:
-

Wo wohnst du?
Woher kommst du?
Wie alt bist du?
A quin hora sona el teu despertador?
Quins dies tens escola?
Quan fas esport?
Quan fas deures?
Tens animals a casa?
Quin és el teu animal preferit?
Quina és la teva matèria preferida?
Qué es el que saps fer bé i no tant bé?
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3.- Instruments d’avaluació i criteris de qualificació
Els alumnes que tinguin l’assignatura suspesa de l’any anterior la recuperen aprovant
les dues primeres avaluacions del curs actual. Si no aproven aquesta convocatòria o no
cursen l’assignatura aquest curs, tenen la possibilitat de presentar el treball.En aquesta
convocatòria la nota serà numèrica i amb el valor real de l’assoliment dels continguts.

Professor responsable: Kassandra Pons Haro
El/La senyor/a ________________________________ com a pare / mare / tutor/a
legal de l’alumne/a ______________________________, queda assabentat/da de la
informació detallada en aquest document.

A Maó a ____________________ de 2019

