
Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 1  de  15 

 

 

ETAPA BATXILLERAT 

CURS 2020-2021 

ÀREA/MATÈRIA 
FRANCÈS  LLENGUA ESTRANGERA 

OPTATIVA 

GRUP/GRUPS SEGON BATXILLERAT A B C  
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1. OBJECTIUS 

 

L’ensenyament de la Llengua estrangera al batxillerat tindrà com a objectiu el 

desenvolupament de les següents capacitats:  

 

1. Expressar-se i interactuar oralment de forma espontània, comprensible i 

respectuosa, amb fluïdesa i precisió, utilitzant estratègies adequades a les situacions 

de comunicació.  

 

2. Comprendre la informació global i específica de textos orals i seguir l’argument de 

temes actuals emesos en contextos comunicatius habituals i pels mitjans de 

comunicació. 

 

3. Escriure diversos tipus de textos de manera clara i ben estructurats amb un estil 

adequat als lectors als quals van dirigits i a la intenció comunicativa.  

 

4. Comprendre diversos tipus de textos escrits de temàtica general i específica i 

interpretar-los críticament, utilitzant estratègies de comprensió adequades a les 

tasques demanades, identificant els elements essencials del text i copsant la seva 

funció i organització discursiva.  
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5. Llegir de manera autònoma textos amb finalitats diverses, adequats als seus 

interessos i necessitats, valorant la lectura com a font d’informació, gaudi i oci.  

 

6. Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per parlar i 

escriure de manera adient, coherent i correcta, per comprendre textos orals i escrits i 

reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de 

comunicació.  

 

7. Adquirir i desenvolupar estratègies d’aprenentatge diverses, emprant tots els 

mitjans al seu abast, incloent-hi les tecnologies de la informació i la comunicació, a fi 

d’utilitzar la llengua estrangera de manera autònoma i de seguir progressant en el seu 

aprenentatge.  

 

8. Conèixer els trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per 

comprendre i interpretar millor cultures diferents de la pròpia i la llengua objecte 

d’aprenentatge.  

 

9. Valorar la llengua estrangera com a mitjà per a accedir a altres coneixements i 

cultures, i reconèixer la importància que té com mitjà de comunicació i entesa 

internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i 

diferències entre les diferents cultures.  

 

10. Afermar estratègies d' autoavaluació en la adquisició de la competència 

comunicativa en la llengua estrangera, amb actituds d' iniciativa, confiança i 

responsabilitat en aquest procés.  

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

 

PRIMERA AVALUACIÓ 

 

 

Unitats 0-1 : Premiers contacts – La plume est plus forte que l’épée 
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Prova diagnòstica 

 

Continguts:  

- Compréhension orale et écrite 

    - Interview de l’écrivain Michel Bussi  

    - Patrick Mondiano, Discours pour la réception du prix Nobel  

    - Zazie, Sur toi  

-Les pronoms personels compléments 

- L’accord du verbe avec le sujet  

-Résumer un texte 

 

 

Unitats 2 : Liberté, liberté chérie 

 

Continguts:  

- Compréhension orale et écrite 

    - Malala : un symbole du droit des filles à l’éducation  

    - Interview du professeur Saïd Darviche   

    - La libération de Paris  

    - la liberté d’expression 

-Les pronoms démostratifs 

- les indéfinis  

- Le pronom soi  

-Rédiger un texte 
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Unitat 3 : Le progrés est le mode de l’homme 

 

Continguts:  

- Compréhension orale et écrite 

    - Zora, la solution robotique au service des seniors  

    - Interview de Mathias, gréffé du coeur   

    - Que mangerons-nous demain ?  

-l’accord du participe passé  

- les indéfinis –quantité  

- Rédiger un texte informatif 

Épreuves d’entraînement DELF.       

       

 

- Travail sur le livre de lecture : Les misérables de Victor Hugo  
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SEGONA AVALUACIÓ  

 

 

 

 Unitat 4 :  Autres temps, autres moeurs 

 

Continguts:  

Compréhension orale et écrite 

    - Internet, bienfaits ou méfaits pour les jeunes ? 

    - un collègien sur cinq a déjà été victime de cyberviolence   

    - Interview de l’écrivain Alexandre Postel  

- le passif 

 -exprimer la cause et la conséquence  

 - l’argumentation  

Épreuves d’entraînement DELF.       

 

 

 Unitat 5 :  le visage est le miroir du coeur 

 

 Continguts:  

  Compréhension orale et écrite 

    - Selfies plutôt que cadenas 

    - l’image, nouveau langage des ados  

    - Interview du photographe Philippe Dureuil  

- exprimer le but  

 -exprimer les relations temporelles 

- le discours et l’interrogation indirects  

 - analyser une image  

    Épreuves d’entraînement DELF.  
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  Unitat 6 :  l’argent ne fait pas le bonheur  

  

 Continguts:  

  Compréhension orale et écrite 

    - l’argent de poche  

    - Molière, l’avare 

    - les jobbing, les mini emplois pour arrondir les fins des mois 

- exprimer la comparaison  

 -exprimer l’hypothèse et la condition 

- subordonnés relatives  

    Épreuves d’entraînement DELF.  

 

- Travail sur le livre de lecture : Madame Bovary de Flaubert.  
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TERCERA AVALUACIÓ 

Unitats 7 : N’est heureux qui croit l’être 

 

Continguts:   

Compréhension orale et écrite 

    - l’influence des couleurs sur nous  

    - les petits bonheurs des français  

    - du fitness dans le métro  

- les adverbes de manière   

 -subjonctif 

- exprimer l’opposition et la concession 

 

 

Unitat 8 : Au bord du gouffre  

Continguts:  

Compréhension orale et écrite 

    - la déflation  

    - la grande crise de 1974  

    - du gros salaire à la galère   

- les formes en ant   

Épreuves d’entraînement DELF. 

 

 

 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Comprensió de textos orals 

1. Identificar el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls 

més rellevants en textos orals breus o de longitud mitjana, clarament estructurats, i 

transmesos de viva veu o per mitjans tècnics i articulats a una velocitat mitjana, en un 

registre formal, informal o neutre, i que tractin d'aspectes concrets o abstractes de 
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temes generals, sobre assumptes quotidians en situacions corrents o menys 

habituals, o sobre els propis interessos en els àmbits personal, públic, educatiu i 

ocupacional/laboral, sempre que les condicions acústiques no distorsionin el missatge 

i es pugui tornar a escoltar el que s’ha dit. 

 

2. Conèixer i saber aplicar les estratègies adequades per a la comprensió del sentit 

general, la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del 

text.  

 

3. Conèixer i utilitzar per a la comprensió del text els aspectes socioculturals i 

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits i activitats d'estudi, treball i oci), 

condicions de vida (hàbitat, estructura socioeconòmica), relacions interpersonals 

(generacionals, entre homes i dones, en l'àmbit educatiu, ocupacional i institucional), 

comportament (postura, expressió facial, ús de la veu, contacte visual, proxèmica) i 

convencions socials (actituds, valors). 

 

4. Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori 

dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius d'ús freqüent relatius a 

l'organització i ampliació o reestructuració de la informació (p.e. nova davant de 

coneguda; exemplificació; resum).  

 

5. Aplicar a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i 

l'organització de patrons sintàctics i discursius d'ús freqüent en la comunicació oral, 

així com els seus significats associats (p.e. una estructura interrogativa per expressar 

sorpresa).   

 

6. Reconèixer lèxic oral d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes generals o 

relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un repertori limitat 

d'expressions i modismes d'ús freqüent quan el context o el suport visual faciliten la 

comprensió.  

 

7. Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú, i reconèixer 

els significats i intencions comunicatives generals relacionats amb els mateixos. 
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Producció de texts orals. Expressió i interacció. 

1. Produir textos breus o de longitud mitjana, tant en conversa cara a cara com per 

telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre formal, neutre o informal, en els quals 

s'intercanvien informació, idees i opinions, es justifiquen de manera simple però 

suficient els motius d'accions i plans, i es formulen hipòtesis, encara que de vegades 

hi hagi titubejos per buscar expressions, pauses per reformular i organitzar el discurs i 

sigui necessari repetir el que s'ha dit per ajudar l'interlocutor a comprendre alguns 

detalls. 

 

2. Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a produir textos orals 

monològics o dialògics breus o de longitud mitjana, i d'estructura simple i clara, 

explotant els recursos de què es disposa i limitant l'expressió als mateixos; recorrent, 

entre altres, a procediments com la definició simple d'elements per als quals no es 

tenen les paraules precises, o començant de nou amb una nova estratègia quan falla 

la comunicació.  

 

3. Incorporar a la producció del text oral monològic o dialògic els coneixements 

socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals i 

convencions socials en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional/laboral, 

seleccionant i aportant informació necessària i pertinent, ajustant de manera 

adequada l'expressió al destinatari, propòsit comunicatiu, tema tractat i canal de 

comunicació, i expressant opinions i punts de vista amb la cortesia necessària. 

 

4. Dur a terme les funcions requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant un repertori 

d'exponents comuns d'aquestes funcions i els patrons discursius habituals per iniciar i 

concloure el text adequadament, organitzar la informació de manera clara, ampliar-la 

amb exemples o resumir-la.  

 

5. Mostrar un bon control, encara que amb alguna influència de la primera llengua o 

d'altres, sobre un ampli repertori d'estructures sintàctiques comuns, i seleccionar els 
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elements adequats de coherència i de cohesió textual per organitzar el discurs de 

manera senzilla però eficaç.  

 

6. Conèixer i utilitzar lèxic oral d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes 

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un repertori 

limitat d'expressions i modismes d'ús freqüent.  

 

7. Pronunciar i entonar els enunciats de manera clara i entenedora, tot i que els 

interlocutors poden necessitar repeticions si es tracta de paraules i estructures poc 

freqüents, en l'articulació.  

 

8. Mantenir el ritme del discurs amb la fluïdesa suficient per fer comprensible el 

missatge quan les intervencions són breus o de longitud mitjana, encara que puguin 

produir-se pauses, vacil·lacions ocasionals o reformulacions del que es vol expressar 

en situacions menys habituals o en intervencions més llargues.  

 

9. Interactuar de manera senzilla però efectiva en intercanvis clarament estructurats, 

utilitzant fórmules o indicacions habituals per prendre o cedir el torn de paraula, 

encara que es pugui necessitar l'ajuda de l'interlocutor en cometre errors que no 

interrompin la comunicació. 

 

 

Comprensió de textos escrits. 

1. Identificar la informació essencial, els punts més rellevants i detalls importants en 

textos, tant en format imprès com en suport digital, breus o de longitud mitjana i ben 

estructurats, escrits en un registre formal, informal o neutre, que tractin d'assumptes 

quotidians o menys habituals, de temes d'interès o rellevants per als propis estudis, 

ocupació o treball i que continguin estructures i un lèxic d'ús comú, tant de caràcter 

general com més específic.  

 

2. Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del 

sentit general, la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls 

rellevants del text.  
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3. Conèixer, i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes sociolingüístics 

relatius a la vida quotidiana (hàbits i activitats d'estudi, treball i oci), condicions de vida 

i entorn socioeconòmic, relacions interpersonals (generacionals, o en l'àmbit educatiu, 

ocupacional i institucional), i convencions socials (actituds, valors), així com els 

aspectes culturals generals que permetin comprendre informació i idees presents en 

el text.  

 

4. Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori 

dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius d'ús freqüent relatius a 

l'organització i ampliació o reestructuració de la informació (p. e. nova davant de 

coneguda; exemplificació; resum).  

 

5. Reconèixer i aplicar a la comprensió del text els constituents i l'organització 

d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la comunicació escrita, així com els seus 

significats associats (p. e. una estructura interrogativa per expressar sorpresa).  

 

6. Reconèixer lèxic escrit d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes generals 

o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un repertori limitat 

d'expressions i modismes d'ús freqüent quan el context o el suport visual faciliten la 

comprensió. 

 

7. Reconèixer les principals convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de 

puntuació, així com abreviatures i símbols d'ús comú i més específic (p.e. &, ¥), i els 

seus significats associats. 

 

 

Producció de textos escrits. Expressió i interacció. 

1. Escriure, en paper o en suport electrònic, textos breus o de longitud mitjana, 

coherents i d'estructura clara, sobre temes del seu interès, o assumptes quotidians o 

menys habituals, en un registre formal, neutre o informal, utilitzant adequadament els 

recursos de cohesió, les convencions ortogràfiques i dels signes de puntuació més 

comuns, i mostrant un control raonable d'expressions, estructures i un lèxic d'ús 
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freqüent, tant de caràcter general com més específic dins de la pròpia àrea 

d'especialització o d'interès.  

 

2. Conèixer, seleccionar i aplicar les estratègies més adequades per a elaborar textos 

escrits breus o de longitud mitjana, p.e. refent estructures a partir d'altres textos de 

característiques i propòsits comunicatius similars, o redactant esborranys previs. 

Incorporar a la producció del text escrit els coneixements socioculturals i 

sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals i convencions socials en 

els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional/laboral, seleccionant i aportant 

informació necessària i pertinent, ajustant de manera adequada l'expressió al 

destinatari, propòsit comunicatiu, tema tractat i suport textual, i expressant opinions i 

punts de vista amb la cortesia necessària.  

 

3. Dur a terme les funcions requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant un repertori 

d'exponents comuns d'aquestes funcions i els patrons discursius habituals per iniciar i 

concloure el text escrit adequadament, organitzar la informació de forma clara, 

ampliar-la amb exemples o resumir-la.  

 

4. Mostrar un bon control, encara que amb alguna influència de la primera llengua o 

d'altres, sobre un ampli repertori d'estructures sintàctiques comuns, i seleccionar els 

elements adequats de coherència i de cohesió textual per organitzar el discurs de 

manera senzilla però eficaç. 

 

5. Conèixer i utilitzar lèxic escrit d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes 

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un repertori 

limitat d'expressions i modismes d'ús freqüent.  

 

6. Utilitzar les convencions ortogràfiques, de puntuació i de format més freqüents amb 

raonable correcció de manera que es comprengui el missatge, tot i que encara pot 

donar-se alguna in- fluència de la primera o altres llengües; saber manejar els 

recursos bàsics de processament de textos per corregir els errors ortogràfics dels 

textos que es produeixen en format electrònic i adaptar-se a les convencions comuns 

d'escriptura de textos a Internet (p. e. abreviacions o altres en xats) 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Cada avaluació es farà dos exàmens on s’avaluarà la comprensió oral i escrita, la 

producció d’un text escrit i el domini dels continguts gramaticals i lèxics treballats 

durant l’avaluació. A més es faran dos exàmens de producció oral. 

 

En la qualificació de l’alumne s’aplicarà els següents criteris de qualificació: 

o Un examen escrit (comprensió oral i escrita, producció d’un text escrit i 

domini dels continguts gramaticals i lèxics treballats) i un examen oral 

per unitat.  

o La nota de l’examen escrit comptarà un 70% i la nota d’un projecte amb 

un 20%.  

o A més es realitzaran dictats preparats que tindran un valor de 10%  

 

La nota de final de curs no serà la mitjana de les tres avaluacions, sinó que en la nota 

final (i sempre per afavorir a l’alumne) es tindrà en compte el progrés que l’alumne ha 

fet en l’assignatura, el seu esforç al llarg del curs, la presentació puntual i acurada de 

les feines i treballs i la seva actitud durant el curs. La nota final recollirà doncs i 

valorarà la millora que ha fet des del mes de setembre fins al mes de juny. Els 

alumnes han de guardar els treballs corregits que els són lliurats i han de poder 

ensenyar-los a qualsevol moment que el professor els ho demani.  

 

Qualsevol alumne que estigui aprovat en acabar la tercera avaluació i que vulgui 

millorar la seva nota, pot presentar-se a la prova de recuperació de maig que faran els 

alumnes suspesos per demostrar les seves competències en la matèria i intentar 

millorar la seva mitjana. 

A final de curs que serà l’ultima setmana de la tercera avaluació l’alumne, tindrà la 

possibilitat de presentar-se a una prova avaluativa per pujar nota que inclourà el 

temari del tot el curs.   
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5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Recuperació d’avaluacions pendents 

Si un alumne suspèn una avaluació haurà de presentar-se a l’examen de recuperació, 

que té lloc els primers quinze dies després d’haver donat les notes de l’avaluació. Per 

presentar-se a la recuperació és indispensable haver presentat tots els treballs 

setmanals. En cas de no haver presentat TOTS els treballs, l’alumne no es podrà 

presentar a la recuperació. 

 

Proves finals 

L’alumne pot presentar-se a l’examen de recuperació que té lloc al mes de maig quan 

s’han acabat les classes lectives. Una vegada més al mes de maig, serà obligatori 

presentar els treballs pendents que no s’han presentat al llarg del curs. Aquesta nota 

servirà per fer la mitjana de la nota de final de curs. 

 

Hi ha una condició per poder-se presentar a aquesta prova de recuperació: l’alumne 

no pot tenir les tres avaluacions suspeses, només en pot tenir com a màxim dues. En 

cas que l’alumne tingui les tres avaluacions suspeses, haurà de presentar-se 

directament a l’examen de recuperació de setembre. 

 

Convocatòria extraordinaria 

En cas que un alumne acabi el curs amb tres avaluacions suspeses o que suspengui 

l’examen de recuperació del mes de maig, té l’opció de recuperar-la en la 

convocatoria extraordinaria. La nota que obtindrà l’alumne com a nota final serà la que 

obtingui a l’examen.  

 

 

Matèries pendents de cursos anteriors 

Si un alumne passa a segon de batxillerat amb l’assignatura de francès pendent, 

haurà de recuperar l’assignatura fent tres exàmens d’avaluació que es faran al llarg 
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del curs de segon. El professor fragmentarà la matèria en tres blocs i informarà els 

alumnes de les dates dels tres exàmens. La nota final de l’assignatura s’obtindrà fent 

la mitjana dels tres exàmens. 

 

No hi la possibilitat d’anar a l’examen de recuperació de juny en cas de suspendre. 

Tot alumne que suspengui la mitjana dels tres exàmens haurà de recuperar la matèria 

al mes de setembre. 

 

 

 


