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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Llengua estrangera: francès 

GRUP/GRUPS 6è 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Deborah Caramés i Ferran Palacios 

DATA ELABORACIÓ: 7/7/2021 

 

1. OBJECTIUS 

 

1. Comprendre missatges orals i escrits senzills contextualitzats que es relacionin 
entre si. 
 
2. Produir missatges orals senzills en situacions de comunicació amb el professor 
i amb els companys. 
 
3. Comprendre i usar les convencions lingüístiques i no lingüístiques emprades 
pels nadius en salutacions, comiats, felicitacions… 
 
4.Produir texts escrits senzills sobre temes amb els quals l'alumne ja hi estigui 
familiaritzat. 
 
5. Utilitzar estratègies de comunicació no verbal (gest, mímica, llenguatge 
corporal, dibuixos, etc. ) amb la finalitat de comprendre i expressar-se en la 
llengua estrangera estudiada. 
 
6.  Aprendre a utilitzar amb progressiva autonomia els mitjans que estiguin al seu 
abast, incloses les noves tecnologies, per obtenir informació i per comunicar-se en 
llengua francesa. 
 
7.  Valorar la llengua francesa com a mitjà de comunicació i enteniment entre 
persones de procedències i cultures diverses; i com a eina d’aprenentatge dels 
diferents continguts. 
 
8.  Manifestar una actitud receptiva i de confiança en llur capacitat d’aprenentatge 
i l’ús de la llengua francesa. 
 
9. Utilitzar els coneixements i les experiències prèvies amb d’altres llengües per 
una adquisició més ràpida, eficaç i autònoma de la llengua francesa. 
 
10. Mostrar actituds de respecte en les activitats d'interacció amb els altres. A 
través del joc i del treball en parelles o en equip, l'alumne aprèn a cooperar amb 
els altres, a acceptar normes com la d'esperar el seu torn o compartir la 
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informació i a acomodar interessos individuals als dels altres, fomentant així la 
solidaritat. 
 
11. Escriure textos amb diverses finalitats referents a conceptes treballats a 
classe amb l’ajut d’uns models establerts. 
 
12. Llegir de forma comprensiva textos diversos, relacionats amb experiències i 
interessos dels alumnes.  
 
13. Ser capaç de llegir, escriure i traduir petits textos de forma autònoma.  
 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

   
  

        Primera avaluació:  23 sessions 

Unitat 1 C’est 
reparti! 
Pendant les cours. 

   12 sessions 

Unitat 2  Dans les 
médias. 

   12 sessions 

 
        Segona avaluació:  23 sessions 

Unitat 3 Pour un 
concurs. 

12 sessions 

Unitat 4 Dans les 
contes. 

11 sessions 

 
        Tercera  avaluació:  24  sessions 

Unitat 5 Sur notre 
planète. 

12 sessions 

Unitat 6 Vers 
l’avenir. 

12 sessions 

  
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

                     Bloc 1: Comprensió de textos orals 
- Mantenir converses quotidianes i familiars sobre temes coneguts en situacions 
de comunicació, respectant les normes bàsiques de l’intercanvi, com escoltar i 
mirar qui parla. 
- Captar el sentit global i identificar informacions específiques en texts orals  
variats emesos en diferents situacions de comunicació. 
 
                      
                      Bloc 2: Producció de textos orals: expressió e interacció 
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- Llegir i localitzar informació explícita i realitzar interferències directes en 
comprendre texts diversos sobre temes d’interès. 
- Fer servir formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera incloent 
aspectes de ritme, accentuació i entonació en diferents contexts comunicatius de 
forma significativa. 
- Fer servir algunes estratègies per aprendre a aprendre, com fer preguntes 
pertinents per obtenir informació. 
- Fer servir les tecnologies de la comunicació i la informació per aprendre a 
aprendre i per comunicar-se. 
 
                    Bloc 3: Comprensió de textos escrits 
- Captar el sentit global i algunes informacions específiques de texts escrits sobre 
temes coneguts i amb una finalitat concreta. 
- Fer servir les tecnologies de la comunicació i la informació per aprendre a 
aprendre, com identificar un text i reconèixer el significat. 
- Identificar alguns aspectes de la vida quotidiana dels països on es parla la 
llengua estrangera i comparar-los amb els propis. 
- Elaborar texts escrits atenent al destinatari, al tipus de text i a la   finalitat. 
- Fer servir les tecnologies de la comunicació i la informació per aprendre a 
aprendre i per comunicar-se. 
- Fer servir algunes estratègies per aprendre a aprendre, com fer preguntes 
pertinents per obtenir informació, demanar aclariments, utilitzar diccionaris 
bilingües, acompanyar la comunicació amb gests, buscar, recopilar i organitzar 
informació en diferents suports i identificar alguns aspectes que ajudin a aprendre 
millor. 
 
                    Bloc 4: Producció de textos escrits: expressió i interacció 
- Escriure frases i texts  significatius en situacions quotidianes i escolars a partir 
de models amb una finalitat determinada i amb un format establert. 
- Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb d’altres 
persones, com a eina d’aprenentatge i mostrar interès vers les persones que 
parlen la llengua estrangera. 
- Identificar alguns trets, costums i tradicions de països on es parla la llengua 
estrangera. 
 

 
 
 
 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

   
  

Expressió oral Expressió escrita Actitud 

40% 40% 20% 

 
Criteris de correcció i puntuació 
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Expressió oral: 
- Coherència 
- To, ritme.. 
- Vocabulari 
- gesticulació 
- Memorització 

 
Expressió escrita: 

- presentació 
- ortografia. 

 
Treballs: 

- contingut 
- presentació 
- Participació 

 
 
Per valorar l’actitud es tindran en compte de manera general els següents 

aspectes:  

  

 Rendiment: esforç i constància  

 Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en 

grup) i interès per aprendre. 

 Responsabilitat envers el treball:  

 

 Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i 

en el termini establert. 

 Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data 

indicada. 

 

En l’avaluació de l’actitud cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun 

dels nostres alumnes. 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

  
Recuperació d’avaluacions pendents 
 
Per tal de poder recuperar una qualificació negativa es fan controls de 
recuperació; sobretot orals, i en cas de no haver entregat una feina qualsevol, 
tenen un temps establert per poder entregar-la i així recuperar l’esmentada 
qualificació negativa.  
 
Si un alumne/a aprova l’avaluació següent la suspesa li queda recuperada 
(avaluació continua). En cas de recuperar l’avaluació anterior, la nota serà de 
SUFICIENT. 
 


