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NOM MATÈRIA: FRANCÈS 

CURS ACADÈMIC: 2019-2020 
ENSENYAMENT: BAT 
CURS: PRIMER 

 

DURADA: Un curs acadèmic 
PROFESSOR-A: Pilar Salcedo   

DEPARTAMENT: Llengües estrangeres 

 

1 OBJECTIUS: 
 

Comprendre i utilitzar oralment i per escrit  les estructures bàsiques adequades, així com el 

vocabulari bàsic introduït. 

Pronunciar en un grau de correcció acceptable els fonemes vocàlics i consonàntics .  
Comprendre i emprar la llengua francesa com a vehicle de comunicació dins de l’aula segons el 

seu nivell. 
Demostrar interès i una actitud positiva envers la llengua. 
 

2 UNITATS DIDÀCTIQUES: 
  

UD 1: Premiers contacts.  
UD 2: Objets 

UD 3: Emploi du temps 
UD 4: Voyage 

UD 5: Racontez-moi 
 

3 TEMPORITZACIÓ:   
 

Una unitat didàctica al primer trimestre i dues al segon i al tercer. 
 
 

4 METODOLOGIA 
El mètode és comunicatiu i participatiu. 

Es pretén que l’alumne aprengui un francès autèntic i comunicatiu, treballant els quatre 
aspectes de la llengua: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita . 

Lectura de textos, audició de diàlegs, producció i correcció de textos propis, pràctica de la 

gramàtica, revisió de continguts, consolidació de vocabulari i presentació de temes per a la 
discussió oral. 

Explicacions del professor.     
 
 

5 MATERIAL DE L’ALUMNE: 
* Llibre de text: Français.com (Niveau débutant) Ed.Clé International: Livre de l'élève  

   (ISBN:978-2-09-038035-4) + Cahier d’exercices (ISBN:978-209-038036-1) 

 
* Llibre de lectura: (Per determinar) 
   
 

6 CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA: 
 

En cada avaluació es tindrà en compte el nivell de coneixements adquirits al llarg del trimestre, 

l’actitud i l’ús de la llengua francesa dins l’aula. Per tal de poder fer un seguiment continuat del 
nivell d'assimilació dels continguts impartits, l'alumne haurà de presentar els treballs individuals 

i/o de grup, la majoria dels quals seran considerats activitats d'avaluació. 
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La qualificació de l´alumne/a dependrà dels resultats obtinguts a les diferents tasques 

realitzades tant a classe com a casa, dels treballs encomanats i presentats en data, l’interès i el 

grau d’assoliment de continguts i nous coneixements que l´alumne/a vagi adquirint durant el 
curs. 

Al llarg de cada avaluació, l’alumne realitzarà com a mínim una prova oral i una altra escrita que 
reflectiran el grau d’assoliment dels coneixements referits, en particular, a les unitat treballades 

durant el trimestre i, de manera més general, als continguts prèviament adquirits des de l’inici 

del curs. La nota de trimestre correspondrà a la següent proporció: 
 

Coneixements escrits: 70% 
Expressió oral: 20% 

Tasques de classe avaluables: 10% 

 

L ‘avaluació és contínua, progressiva i acumulativa. Això implica que no hi haurà un examen de 
recuperació per trimestre sinó que la superació de la matèria depèn de la nota final, obtinguda 
a partir de la mitjana dels tres trimestres. 
 

Les qualificacions dels diferents trimestres tindran el següent pes a l'hora de calcular la nota 
final de curs: el primer trimestre comptarà un 20%; el segon i el tercer, un 40% cadascun. 

Els alumnes que no obtinguin una mitjana de 5 tenint en compte les tres avaluacions, podran 
presentar-se a la prova extraordinària, que determinarà si l'alumne és apte o no apte per a 

superar la matèria. 

 
Donat que el sistema informàtic SAGA no admet la introducció de notes decimals, 

l’arrodoniment a l’alça o a la baixa de la nota final dependrà del criteri del professor en relació 
amb el rendiment de l’alumne a classe al llarg de tota la Unitat Formativa (assistència, 

participació, interès, etc.) 
 

Pèrdua del dret d’examen :  
 

D’acord amb l’article 96 de les NOFC: 

- L’alumnat que superi en un 20 % les faltes d’assistència en el conjunt de matèries del curs 
acadèmic pot ser objecte d’expedient sancionador a petició de l’equip docent, el qual presentarà 

aquesta sol·licitud al director del centre. 
 

- L’alumnat que superi en un 10 % les faltes d’assistència en una matèria en concret, pot 

perdre el dret a la convocatòria ordinària en aquella matèria.  
 
RECUPERACIÓ DE LA MATERIA 

 
Pel que fa la recuperació, l’examen escrit comptarà un 80% de la nota i l’oral, un 20% 

 

Adreces web per a consulta: 
(Accessibles des del moodle del curs) 
 

www. lepointdufle.net 
(google) cvera hotpotatoes 
www.bonjourdefrance.com 
 

Revisió i aprovació: 
Aprovada en la reunió del Departament d’idiomes celebrada el 28/06/2019 
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Profesor/a:  
Pilar Salcedo 

 

Aprovació:  
Cap de Departament 

Vist i plau:  
Cap estudis BAT 
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