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Fjölbrautaskóli Vesturlands

Kennari:
María del Mar Minuesa Moya

Námsáætlun Spænska
SPÆN1SB05
Haustönn 2018
Netfang:
maria@fva.is

Námsgögn:
‐ ELE Actual A1, lesbók og vinnubók.
‐ ELE Actual A2, lesbók og vinnubók. Þessi bók verður notuð áfram í næsta áfanga.
‐ Aukaefni: Textar, æfingar í málfræði og orðaforða sem og ýmis snjalltækjaforrit.
‐ Orðabækur: Spænsk-íslensk og Íslensk-spænsk (Forlagið), og Wordreference.com

Lýsing:
Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp. Haldið er áfram að auka færni nemenda í lesskilningi, tali,
hlustun og ritun þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu spænskumælandi landa. Ný
málfræðiatriði eru þjálfuð, nemendur læra tvær nýjar tíðir sagna, atburðaþátíð (pretérito
indefinido) og núliðna tíð (pretérito perfecto).
Markmið (þekking, leikni, hæfni)
Í áfanganum er lögð áhersla á grundvallaratriði í málfræði spænskrar tungu og menningu
spænskumælandi þjóða. Nemandi skal hafa öðlast þekkingu á orðaforða nútímaþjóðfélags á
mismunandi tímum, siðum, venjum og menningu. Nemandi skal hafa öðlast leikni í að skrifa
einfalda texta um almenn atriði daglegs lífs sem og getað tjáð sig munnlega með því að nota þann
grunn sem lagður var fyrir í fyrri áfanga.Nemandi skal geta nýtt sér þá hæfni sem hann hefur aflað
sér til að geta náð í og skilið helstu upplýsingar úr textum kennslubókar sem og tekið þátt í
munnlegum samræðum í hópum.
Námsmat:
‐ 3 kaflapróf
‐ 4 ritunarverkefni
‐ Munnlegt próf í lok annar
‐ Lokapróf
Til að sleppa við lokapróf þarf nemandi að uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:
‐ Að fá 8,0 í annareinkunn/meðaleinkunn eða meira
‐ Vera með 80% eða yfir í mætingu (þetta á þó ekki við með nemendur með frávik frá
skólasóknarreglu)
‐ Að taka öll kaflapróf og skila verkefnum á réttum tíma
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Vægi námsmats eftir annareinkunn:
Einkunn 7,99 og undir:
‐ Kaflapróf
30%
‐ Ritunarverkefni 10%
‐ Munnlegt próf 10%
‐ Lokapróf
50%

Einkunn 8,0 og yfir:
‐ Kaflapróf
60%
‐ Ritunarverkefni 20%
‐ Munnlegt próf 20%

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
‐ Nemendum ber að fylgjast með tilkynningum á INNU. Nemendum með frávik frá
skólasóknarreglu er sérstaklega bent á þetta.
‐ Nemendur skulu virða skilafresti verkefna. Aldrei er hægt að skila verkefnum til kennara
eftir að aðrir nemendur hafa fengið þau til baka. Ekki er hægt að vinna upp verkefni
annarinnar í annarlok
‐ Kaflapróf skulu tekin á réttum tíma. Ath. að engin sjúkrapróf eru í kaflaprófum.
‐ Sjúkrapróf í lokaprófi eru aðeins í boði fyrir þá sem eru löglega afsakaðir (tilkynnt og skráð
veikindi eða leyfi í INNU). Nemanda ber að hafa samband við kennara hið fyrsta til þess að
fá upplýsingar um sjúkraprófið. Hafi nemandi ekki samband er litið svo á að hann ætli sér
ekki að taka prófið og þá skráist einkunnin 0.
‐ Tölvur og farsímar eru einungis leyfð í kennslustundum til að leysa verkefni og skulu ekki
sjást uppi á borðum eða annarsstaðar ef ekki er verið að nota þau til slíks. Nemendur sem
ekki virða þessa reglu geta búist við að fá fjarvistarstig. Sjá nánar um notkun snjalltækja í
skólareglum FVA.
‐ Nemendur eiga ekki að rápa inn og út úr kennslustundum. Nemendur sem ekki virða þessa
reglu geta búist við að fá fjarvistarstig.
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Námsmats-

Vika

Dags.

1

20/08
-24/08

2

Námsþættir

þættir
Presentación
Repaso

Kynning. Upprifjun

27/08
-31/08

Lección 10 (ELE Actual A1)

3

03/09
-07/09

Lección 11

4

10/09 - Lección 12
14/09
El fin de semana

5

17/09 - Lección 13
21/09
El trabajo

6

24/09
-28/09

7

01/10
-05/10

8

08/10
-12/10

Lección 1 (ELE Actual A2)

15/10 19/10
22/10
-26/10

Lección 2 ¿Qué te pasa?

29/10
-02/11

Lección 4
Ha sido un día normal

12

05/11
-09/11

Lección 5.
Ritunarverkefni 4
Experiencias y opiniones.

Redacción 4

13

12/11 16/11

Kaflapróf 3

Prueba 3

19/11
-23/11

Upprifjun

Repaso

26/11
-30/11

Upprifjun

Repaso

9
10

11

14
15

Mi barrio, horarios públicos y el tiempo
Ritunarverkefni 1

Un día normal

Kaflapróf 1 (kaflar 10-12)

Redacción 1

Prueba 1

Lección 14
¿Sabes nadar?
Lección opcional ¿Qué hiciste ayer? Ritunarverkefni 2
Ritunarverkefni 3

Redacción 2
Redacción 3

Un nuevo curso

Lección 3 Comidas
Kaflapróf 2
(kaflar 13, 14 og lección opcional (ELE Actual A1)

(kaflar 2, 3, 4 og 5)

Prueba 2
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03/12
-07/12
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Munnlegpróf

17

10/12 14/12 Lokapróf

18

17/12
-21/12

Revisión exámenes

Examen oral
Examen final

