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1. OBJECTIUS 

 

1.1. OBJECTIUS GENERALS 

 

L’ensenyament de la llengua estrangera en aquesta etapa tindrà com finalitat el 

desenvolupament de les següents capacitats:  

 

1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos en situacions 

comunicatives variades, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.  

2. Expressar-se i interactuar oralment en situacions habituals de comunicació de forma 

comprensible, adequada i amb cert nivell d’autonomia.  

3. Llegir i comprendre textos diversos d’un nivell adequat a les capacitats i interessos de 

l’alumnat amb la finalitat d’extreure informació general i específica, utilitzant la lectura 

com a font de plaer i d’enriquiment personal.  

4. Escriure textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes utilitzant recursos 

adequats de cohesió i de coherència.  

5.  Utilitzar  amb correcció els components fonètics, lèxics, estructurals i funcionals 

bàsics de la llengua estrangera en contextos reals de comunicació  

6. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre els propis processos 

d’aprenentatge i transferir a la llengua estrangera coneixements i estratègies de 

comunicació adquirits en altres llengües.  

7. Utilitzar estratègies d’aprenentatge i tots els mitjans que estiguin a l’abast, incloses les 

tecnologies de la informació i la comunicació, per obtenir, seleccionar i presentar 

informació oralment o per escrit .  

8. Apreciar la llengua estrangera com instrument d’accés a la informació i com eina 

d’aprenentatge de continguts diversos.  
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9. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general, com medi de comunicació i 

coneixença entre persones de procedències, llengües i cultures diverses evitant 

qualsevol tipus de discriminació i d’estereotip lingüístic i cultural.  

10. Manifestar una actitud receptiva i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i 

ús de la llengua estrangera.  

 

3.2. CONTINGUTS  

  

  BLOC 1. ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR  

  

1. Escolta i comprensió de les expressions relacionades amb els hàbits i les rutines per 

l’organització dels espais, l’ús d’objectes i materials i el control del temps durant la jornada 

escolar, fent que la dicció sigui clara i el llenguatge estàndard.  

2. Escolta i comprensió de missatges i declaracions breus, clars i senzills procedents 

de diferents suports audiovisuals, per extreure la idea general i algun detall concret, amb 

ajuda d’elements no verbals.  

3. Desenvolupament d’estratègies bàsiques de comprensió dels missatges orals: 

anticipació del contingut general, us del context visual, gestual i verbal i dels coneixements 

previs sobre el tema o la situació transferits des de les llengües que coneix.  

4. Participació activa en converses breus i senzilles, a partir de la reproducció de models, 

relacionades amb experiències i interessos personals, formulant preguntes i donant 

respostes amb pronuncia i ritme adequats.  

5. Participació activa en presentacions orals d’instruccions i descripcions senzilles i 

preparades a partir de models, sobre tasques realitzades en grup sobre un tema d’interès 

personal, utilitzant el suport digital.  

6. Actitud de valoració de la llengua estrangera com mitjà de comunicació i respecte per 

les normes que s’apliquen a la interacció oral: esperar el torn de paraula, controlar el 

volum de veu, mantenir el ritme adequat, mirar l’interlocutor o manifestar interès.  

7. Ús d’estratègies de cooperació que facilitin les tasques orals que es realitzen a l’aula.  

  

 BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE  

  

1. Comprensió d’instruccions bàsiques per la correcta resolució d’activitats.  

2. Comprensió general i obtenció d’informacions específiques en textos senzills, 

autèntics i adaptats, en suport paper i digital, sobre temes adequats a la seva edat.  

3. Ús dirigit d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: utilització dels elements del 

context visual i dels coneixements previs sobre el tema o la situació, transferits des de les 
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llengües que coneix, identificant la informació més important, deduint el significat de 

paraules i expressions no conegudes, rellegint, consultant el diccionari o altres medis en 

suport paper o digital.  

4. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a la edat i al nivell de 

competència.  

5. Producció guiada, a partir de models, de textos propis de les situacions de 

comunicació social, com notes, avisos o felicitacions, i de textos per aprendre, com 

descripcions, o explicacions elementals.  

6. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per llegir i escriure missatges 

senzills.  

7. Interès per la correcció i la presentació dels textos escrits be sigui en suport paper o 

digital per assolir una comunicació eficaç.  

 

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA  

  

Coneixements lingüístics:  

  

1. Reconeixement i ús de lèxic i expressions comunes en l’àmbit personal i les relacions 

socials sobre temes relacionats amb la seva edat.  

2. Ús de formes i estructures bàsiques a partir de models per: saludar i acomiadar-se, 

donar les gràcies, presentar-se, demanar permís, demanar ajuda, expressar i preguntar 

sobre els gustos d’una forma breu, dir com et sents, el que es fa i el que s’aprèn, realitzar 

descripcions elementals.  

3. Ús d’alguns aspectes elementals fonètics, de ritme, d’accentuació i entonació, per la 

comprensió i per la producció oral  

4. Associació global de grafia, pronunciació i significat a partir de models escrits que 

representen expressions orals conegudes.  

5. Establiment de similituds i diferències en estructures lingüístiques i lèxic amb els seus 

equivalents en altres llengües conegudes.  

6. Identificació d’elements morfològics bàsics en l’ús de la llengua: substantiu i verb  

  

Reflexió sobre l’aprenentatge:  

  

1. Ús d’habilitats i procediments com repetició, associació de paraules i expressions amb 

elements gestuals i visuals i observació de models, per l’adquisició de lèxic i estructures 

elementals de la llengua.  
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2. Reflexió sobre el propi aprenentatge i sobre la necessitat d’organització personal del 

treball per progressar en l’aprenentatge.  

3. Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit.  

4. Ús dirigit d’estratègies d’autoavaluació i aplicació d’estratègies bàsiques 

d’autocorrecció de les produccions orals i escrites, acceptació de l’error com part del 

procés d’aprenentatge mostrant una actitud positiva per superar-lo.  

5. Confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera i valorar el 

treball cooperatiu.  

6. Utilització guiada de medis gràfics de consulta i informació i de les possibilitats que 

ofereixen les tecnologies de la comunicació i la informació  

7. Interès per expressar-se de forma correcta , fent atenció a la correcció i a la adequació 

de les expressions més elementals.  

8. Participació activa en activitats i treballs en grup.  

  

BLOC 4. ASPECTES SOCIO-CULTURALS I CONSCIÈNCIA INTERCULTURAL  

  

1. Actitud receptiva i de valoració positiva cap a les persones que parlen una altra llengua 

i que tenen una cultura diferent a la pròpia.  

2. Reconeixement i aprenentatge de fórmules bàsiques de cortesia en els intercanvis 

socials  

3. Coneixement d’algunes similituds i diferències en els costums quotidians i ús de les 

formes bàsiques de relació social entre els països on es parla la llengua estrangera i el 

nostre.  

4. Coneixement d’alguns trets culturals dels països on es parla la llengua estrangera.  

5. Interès per informar-se sobre les persones i la cultura dels països on es parla la 

llengua estrangera.  

6. Interès per comunicar-se amb parlants o estudiants de la llengua estrangera, utilitzant 

com suport el paper o els mitjans digitals.  

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

1ª AVALUACIÓ                                                                                         

 

Bienvenue !  

Continguts :   

              Presentació de la matèria i pautes per l’alumne.       



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 5  de  19 

 

              Évaluation diagnostique.                  

MODULE 1    

Continguts :  

     Situations de communication, grammaire et lexique:  

            Jours de la semaine et mois de l’année.  

            Les saisons et la météo.  

            La date.  

            Salutations. Identifier quelqu’un. S’identifier.  

            Formules de politesse: Différencier tu et vous.  

            Verbe avoir (présent).  

            Matériel de classe. Communiquer en classe.   

            Les couleurs.   

            Nombres de 0 à 69.  

            Exprimer l’obligation.   

            Identifier un objet.  

            Articles définis et articles indéfinis.   

     Phonétique:   

           J’écris  

 : “u”, “au”, “eau”, “o”, “eu”, “en” i “an” et les sons correspondants.  

    Culture française:  

           La France, tu connais?  

  

Compétences: Communication linguistique, culturelle, sociale et civique, apprendre à 

apprendre, autonomie et initiative.  

  

ODS: 15 Vida dels ecosistemes terrestres.   

 

MODULE 2    

Continguts :  

     Situations de communication, grammaire et lexique:  

           Alphabet. Épeler  

           Verbe être (présent) + adjectif.  

           Décrire quelqu’un. Adjectifs de description: adjectifs réguliers et quelques irréguliers.   

          Exprimer ses goûts et ses préférences.  

           Présent de l’indicatif des verbes réguliers du 1er groupe.  

          Verbe faire (présent).  
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           On = nous.   

           Négation “ne...pas”  

    Phonétique:   

          J’écris  

 : “on”, “an”, “g, j”, “ou” i “ z, s” et les sons correspondants.  

  

Compétences: Communication linguistique, culturelle et artistique, sociale et civique, 

apprendre à apprendre, autonomie et initiative.  

ODS 5 :  Igualtat de gènere   

  

  

2ª AVALUACIÓ                                                                                        

  

MODULE 3    

Continguts :  

     Situations de communication, grammaire et lexique:  

           Demander / dire l’adresse.  

           Donner un numéro de téléphone.  

           Verbe aller (présent de l’indicatif).  

           S’informer sur quelqu’un.  

           La cause: pourquoi / parce que.  

           Inviter, accepter ou refuser une invitation.  

           Adjectifs de nationalité. Quelques nationalités européennes. Habiter à, au, en.  

     Phonétique:    

           J’écris  

 :”in”, “ain”, “aine”, “eine”, “r” et les sons correspondants.  

  

Compétences: Communication linguistique, culturelle, sociale et civique, apprendre à 

apprendre, autonomie et initiative.  

  

  

MODULE 4    

Continguts :  

     Situations de communication, grammaire et lexique:  

            Nombres de 70 à 1000.  

            Parties du corps humain.   
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            La santé: Avoir mal à / aux / à la + partie du corps.  

            Décrire un animal.  

            La quantité avec combien de + nom. Combien + verbe.  

            Quel / quels / quelle / quelles.  

            Adjectifs possessifs (1 possesseur).    

     Phonétique:    

       J’écris  

 : “eu( r )”, “eu”  “ch”  “oi” et les sons correspondants.  

    Culture française:  

           La tour Eiffel.  

  

Compétences: Communication linguistique, culturelle, sociale et civique, apprendre à 

apprendre, autonomie et initiative.  

 

ODS 3: Salut i benestar  
ODS 2: Fam zero  

 

  

  

3ª AVALUACIÓ                                                                 

  

Livre de lecture:” Les fables de la Fontaine”    

  

  

MODULE 5    

Continguts :  

     Situations de communication, grammaire et lexique:  

            Repas: Le petit-déjeuner.   

            Articles partitifs.  

            Verbe prendre (présent de l’indicatif).   

            Commander un petit-déjeuner.  

            L’heure.  

            La journée.    

            Verbes pronominaux.  

           À la plage:  Prépositions de lieu et rattrapage de la famille.  

     Phonétique:    

       J’écris  
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 : “v”, “ai”, “è”, “e” et les sons correspondants.  

      J’écris  

 : “g (o,a,u)”, “c, s, ss, ç” et les sons correspondants.  

  

Compétences: Communication linguistique, culturelle, sociale et civique, apprendre à 

apprendre, autonomie et initiative.  

  

ODS 3 : Salut i Benestar.   
ODS12: Producció i consum responsable.   
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Comprensió de textos orals 

  

1. Identificar la informació essencial, 

els punts principals i els detalls més 

rellevants en textos orals breus i ben 

estructurats, transmesos de viva veu o 

per mitjans tècnics i articulats a 

velocitat lenta o mitjana, en un registre 

formal, informal o neutre, i que versin 

sobre assumptes quotidians en 

situacions habituals o sobre temes 

generals o del propi camp d'interès en 

els àmbits personal, públic, i educatiu, 

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 més adequades per a la 

comprensió del sentit general, la 

informació essencial, els punts i idees 

principals o els detalls rellevants del 

Capta els punts principals i detalls 

rellevants d'indicacions, anuncis, missatges 

i comunicats breus i articulats de manera 

lenta i clara (pe per megafonia, o en un 

contestador automàtic), sempre que les 

condicions acústiques siguin bones i el so 

no estigui distorsionat.  

[CA1, CA6,CA7]  

  

Entén informació rellevant del que se li diu 

en transaccions i gestions quotidianes i 

estructurades (per exemple: en hotels, 

botigues, albergs, restaurants, espais d'oci 

o centres d'estudis).   

[CA2, CA5,CA7]  

  

Comprèn, en una conversa informal en 

què  participa, descripcions, narracions, 

punts de vista i opinions formulats de 

manera simple sobre assumptes pràctics 

de la vida diària i sobre temes del seu 
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text.  

  

3. Conèixer i utilitzar per a la 

comprensió del text els aspectes 

socioculturals i sociolingüístics relatius 

a la vida quotidiana (hàbits d'estudi i de 

treball, activitats de lleure), condicions 

de vida i entorn, relacions 

interpersonals (entre homes i dones, a 

la feina, en el centre educatiu, en les 

institucions), comportament (gestos, 

expressions facials, ús de la veu, 

contacte visual), i convencions socials 

(costums, tradicions).  

  

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 

textual (introducció del tema, 

desenvolupament i  canvi temàtic i 

tancament habitual).  

  

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 (per exemple: 

estructura interrogativa per fer un 

suggeriment).   

  

6. Reconèixer lèxic oral d'ús comú 

relatiu assumptes quotidians i temes 

generals o relacionats amb els propis 

interès, quan se li parla amb claredat, a 

poc a poc i directament i si l’interlocutori 

està disposat a repetir o re formular el que 

s'ha dit.   

[CA2, CA5,CA6,CA7]  

  

Comprèn, en una conversa formal, o 

entrevista en què participa (pe en un centre 

d'estudis), preguntes sobre assumptes 

personals o educatius, així com comentaris 

senzills i predictibles relacionats amb els 

mateixos, sempre que pugui demanar que 

se li repeteixi, aclareixi o elabori una mica 

del que se li ha dit. [CA5,CA6,CA7]  

  

Identifica la informació essencial de 

programes de televisió sobre assumptes 

quotidians o del seu interès articulats amb 

lentitud i claredat (pe, notícies, 

documentals o entrevistes), quan les 

imatges vehiculen gran part del missatge.  

[CA3]  
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interessos, estudis i ocupacions, i inferir 

del context i del cotext, amb suport 

visual, els significats de paraules i 

expressions d'ús menys freqüent o més 

específic.  

  

7. Discriminar patrons sonors, 

accentuals, rítmics i d'entonació d'ús 

comú, i reconèixer els significats i 

intencions comunicatives generals 

relacionats amb els mateixos.  

  

Bloc 2. Producció de textos orals: Expressió i interacció 

 

1. Produir textos breus i 

comprensibles, tant en conversa cara a 

cara com per telèfon o altres mitjans 

tècnics, en un registre neutre o 

informal, amb un llenguatge senzill, en 

què es dóna, sol·licita i intercanvia 

informació sobre temes d'importància 

en la vida quotidiana i assumptes 

coneguts o d'interès personal, educatiu 

o ocupacional, i es justifiquen breument 

els motius de determinades accions i 

plans, encara que de vegades hi hagi 

interrupcions o vacil·lacions, resultin 

evidents les pauses i la reformulació 

per organitzar el discurs i seleccionar 

expressions i estructures, i 

d’interlocutor hagi de sol·licitar de 

vegades que se li repeteixi el que s'ha 

dit.   

  

2. Conèixer i saber aplicar les 

estratègies més adequades per a 

 

Fa presentacions breus i assajades, 

seguint un esquema lineal i estructurat, 

sobre aspectes concrets de temes del seu 

interès o relacionats amb els seus estudis, i 

respon a preguntes breus i senzilles dels 

oients sobre el contingut de les mateixes.   

[CA1, CA2, CA4, CA6, CA7, CA8]  

  

  

Es desenvolupa amb la deguda correcció 

en gestions i transaccions quotidianes, com 

són els viatges, l'allotjament, el transport, 

les compres i l'oci, seguint normes de 

cortesia bàsiques (salutació i tractament).   

[CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA7, CA8, 

CA9]  

  

  

Participa en converses informals breus, 

cara a cara o per telèfon o altres mitjans 

tècnics, en què estableix contacte 

social, intercanvia informació i expressa de 
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produir textos orals mono lògics o 

dialògics breus i d'estructura simple i 

clara, utilitzant, entre altres, 

procediments com l'adaptació del 

missatge a patrons de la primera 

llengua o altres, o l'ús d'elements lèxics 

aproximats si no es disposa d'altres 

més precisos.  

 

3. Incorporar a la producció del text 

oral mono lògic o dialògic els 

coneixements socioculturals i 

sociolingüístics adquirits relatius a 

relacions interpersonals, comportament 

i convencions socials, actuant amb la 

deguda propietat i respectant les 

normes de cortesia més importants en 

els contextos respectius.   

  

4. Dur a terme les funcions 

demandades pel propòsit comunicatiu, 

utilitzant els exponents més comuns 

d'aquestes funcions i els patrons 

discursius d'ús més freqüent per 

organitzar el text de manera senzilla 

amb la suficient cohesió interna i 

coherència respecte al context de 

comunicació.  

  

5. Mostrar control sobre un repertori 

limitat d'estructures sintàctiques d'ús 

habitual, i emprar per comunicar 

mecanismes senzills prou ajustats 

al context i a la intenció comunicativa 

(repetició lèxica, el·lipsis, dixi personal, 

espacial i temporal, juxtaposició, i 

manera senzilla opinions i punts de vista, fa 

invitacions i oferiments, demana i ofereix 

coses, demana i dóna indicacions o 

instruccions, o discuteix els passos que cal 

seguir per a realitzar una activitat conjunta.  

[CA1,CA2, CA3, CA4, CA5, CA7, CA8, 

CA9]  

  

  

Es desenvolupa de manera simple però 

suficient en una conversa formal, reunió o 

entrevista (per exemple: per realitzar un 

curs d'estiu), aportant informació rellevant, 

expressant de manera senzilla les seves 

idees sobre temes habituals, donant la 

seva opinió sobre problemes pràctics quan 

se li pregunta directament , i reaccionant 

de forma simple davant comentaris, 

sempre que pugui demanar que se li 

repeteixin els punts clau, si ho necessita.   

[CA2, CA3, CA4, CA5, CA7, CA8, CA9]. 
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connectors i marcadors 

conversacionals d'ús molt freqüent).   

  

6. Conèixer i utilitzar un repertori lèxic 

oral suficient per comunicar informació, 

opinions i punts de vista breus, simples 

i directes en situacions habituals i 

quotidianes, encara que en situacions 

menys corrents calgui adaptar el 

missatge.   

  

7. Pronunciar i entonar de manera 

clara i intel·ligible, encara que de 

vegades resulti evident l’accent 

estranger, o es cometin errors de 

pronunciació que no interrompin la 

comunicació, i els interlocutors hagin 

de sol·licitar repeticions de tant en tant.  

  

8. Manejar frases curtes, grups de 

paraules i fórmules per desenvolupar-

se de manera suficient en breus 

intercanvis en situacions habituals i 

quotidianes, interrompent en ocasions 

el discurs per buscar expressions, 

articular paraules menys freqüents i 

reparar la comunicació en situacions 

menys comuns.  

  

9. Interactuar de manera senzilla en 

intercanvis clarament estructurats, 

utilitzant fórmules o gestos simples per 

prendre o cedir el torn de paraula, 

encara que es depengui en gran 

mesura de l'actuació de d’interlocutor.  
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Bloc 3. 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 i 

ben estructurats escrits en un 

registre formal o neutre, que tracten 

d'assumptes quotidians, de temes 

d'interès o rellevants per als propis 

estudis i ocupacions, i que 

continguin estructures senzilles i un 

lèxic d'ús comú. 

 

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. 

 

3. Conèixer, i utilitzar per a la 

comprensió del text, els aspectes 

socioculturals i sociolingüístics 

relatius a la vida quotidiana (hàbits 

d'estudi i de treball, activitats de 

lleure, incloses manifestacions 

artístiques com la música o el 

cinema), condicions de vida i 

entorn, relacions interpersonals 

(entre homes i dones, a la feina, al 

centre educatiu, en les institucions), 

i convencions socials (costums, 

tradicions).  

 

4. Distingir la funció o funcions 

 

Identifica, amb ajuda de la imatge, 

instruccions generals de funcionament i 

maneig d'aparells d'ús quotidià (per 

exemple, una fotocopiadora), així com 

instruccions clares per a la realització 

d'activitats i normes de seguretat bàsiques 

(per exemple en un espai d'oci). 

[CA1, CA2,CA4,CA7] 

 

Comprèn correspondència personal 

senzilla en qualsevol format en què es 

parla d'un mateix; es descriuen persones, 

objectes i llocs; es narren esdeveniments 

passats, presents i futurs, reals o 

imaginaris, i s'expressen de manera 

senzilla sentiments, desitjos i opinions 

sobre temes generals, coneguts o del seu 

interès. 

[CA1,CA2,CA4,CA5,CA6,CA7] 

 

 

Entén l'essencial de correspondència 

formal a 

la qual se l'informa sobre assumptes del 

seu interès en el context personal o 

educatiu (pe sobre una beca per realitzar 

un curs d'idiomes).  

[CA1,CA2,CA3,CA4,CA5,CA6,CA7] 

Capta les idees principals de textos 

periodístics breus en qualsevol suport i 

sobre temes generals o del seu interès si 

els nombres, els noms, les il·lustracions i 

els títols vehiculen gran part del missatge. 
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comunicatives més rellevants del 

text i un repertori dels seus 

exponents més comuns, així com 

patrons discursius d'ús freqüent 

relatius a l'organització textual 

(introducció del tema, 

desenvolupament i canvi temàtic, i 

tancament textual).  

 

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 (per exemple: estructura 

interrogativa per fer un 

suggeriment).  

 

6. Reconèixer lèxic escrit d'ús comú 

relatiu a assumptes quotidians i 

temes generals o relacionats amb 

els propis interessos, estudis i 

ocupacions, i inferir del context i del 

context, amb suport visual, els 

significats de paraules i expressions 

d'ús menys freqüent o més 

específic. 

 

7. Reconèixer les principals 

convencions ortogràfiques, 

tipogràfiques i de puntuació, així 

com abreviatures i símbols d'ús 

comú (per exemple: %,) i els seus 

significats associats. 

 

[CA1,CA2,CA4,CA5,CA6,CA7] 

 

Entén informació específica essencial en 

pàgines web i altres materials de referència 

o consulta clarament estructurats sobre 

temes relatius a assumptes del seu interès 

(pe sobre una aplicació informàtica, un 

llibre o una pel·lícula), sempre que pugui 

rellegir les seccions difícils.  

[CA1,CA2,CA3,CA4,CA5,CA6,CA7] 
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Bloc 4. Producció de textos escrits: Expressió i interacció 

 

1. Escriure, en paper o en suport 

electrònic, textos breus, senzills i 

d'estructura clara sobre temes 

quotidians o del propi interès, en un 

registre formal o neutre utilitzant 

adequadament els recursos bàsics 

de cohesió, les convencions 

ortogràfiques bàsiques i els signes 

de puntuació més comuns , amb un 

control raonable d'expressions i 

estructures senzilles i un lèxic d'ús 

freqüent.  

 

2. Conèixer i aplicar estratègies 

adequades per a elaborar textos 

escrits breus i d'estructura simple, 

per ex. copiant formats, fórmules i 

models convencionals propis de 

cada tipus de text. 

 

3. Incorporar a la producció del text 

escrit els coneixements 

socioculturals i sociolingüístics 

adquirits relatius a relacions 

interpersonals, comportament i 

convencions socials, respectant les 

normes de cortesia i de l’ etiqueta 

més importants en els contextos 

respectius. 

 

4. Dur a terme les funcions 

demandades pel propòsit 

comunicatiu, utilitzant els 

exponents més comuns d'aquestes 

 

Completa un qüestionari senzill amb 

informació personal i relativa a la seva 

formació, interessos o aficions (per 

exemple: voleu subscriure a una publicació 

digital).  

[CA1,CA2,CA7] 

 

Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en els quals fa breus comentaris o 

dóna instruccions i indicacions 

relacionades amb activitats i situacions de 

la vida quotidiana i del seu interès, 

respectant les convencions i normes de 

cortesia i de l’etiqueta.  

[CA1,CA2,CA3,CA7] 

 

Escriu correspondència personal breu en la 

qual s'estableix i manté el contacte social 

(pe, amb amics en altres països), 

s'intercanvia informació, es descriuen en 

termes senzills successos importants i 

experiències personals; es donen 

instruccions, es fan i accepten oferiments i 

suggeriments (pe es cancel·len, confirmen 

o modifiquen una invitació o uns plans), i 

s'expressen opinions de manera senzilla. 

[CA1,CA2,CA3,CA4,CA5,CA6,CA7] 

 

Escriu correspondència formal bàsica i 

breu, dirigida a institucions públiques o 

privades o entitats comercials, sol·licitant o 
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funcions i els patrons discursius 

d'ús més freqüent per organitzar el 

text escrit de manera senzilla amb 

la suficient cohesió interna i 

coherència respecte al context de 

comunicació. 

 

5. Mostrar control sobre un repertori 

limitat d'estructures sintàctiques 

d'ús habitual, i emprar per 

comunicar-se  mecanismes senzills 

ajustats al context i a la intenció 

comunicativa (repetició lèxica, 

el·lipsi, deixis personal, espaial i 

temporal,  juxtaposició, i connectors 

i marcadors discursius molt 

freqüents). 

 

6. Conèixer i utilitzar un repertori lèxic 

escrit suficient per comunicar 

informació, opinions i punts de vista 

breus, simples i directes en 

situacions habituals i quotidianes, 

encara que en situacions menys 

corrents i sobre temes menys 

coneguts calgui adaptar el 

missatge. 

 

7. Conèixer i aplicar, de manera 

adequada per a fer-se 

comprensible gairebé sempre, els 

signes de puntuació elementals 

(per exemple: punt, coma) i les 

regles ortogràfiques bàsiques (per 

exemple: ús de majúscules i 

minúscules), així com les 

donant la informació requerida i observant 

les convencions formals i normes de 

cortesia bàsiques d'aquest tipus de textos. 

[CA1,CA2,CA3,CA4,CA5,CA6,CA7] 
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convencions ortogràfiques més 

habituals en la redacció de textos 

en suport electrònic (per exemple: 

SMS, WhatsApp, Twitter). 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

La nota de cadascuna de les tres avaluacions s’obtindrà de 

les activitats, controls i exàmens inclosos dins els coneixements i dels criteris actitudinals acord

ats Els controls poden ser orals o escrits (a criteri dels professor) i poden realitzar-

se sense avís previ.   

 

Durant el curs escolar, l’alumne realitzar un projecte al final de cada avaluació.  

  

Segons acord del Departament de Llengües estrangeres, en 

la qualificació de l’alumne s’aplicaran els següents criteris de qualificació:  

  

  

 Exàmens: 60%   

 projet i exposé projet: 20%   

 dictats preparats: 20%  

 

 Activitats avaluables: controls, phonétique,...  

80% Coneixements  

  

 Portar el material a classe i tenir-ne cura.  

 Comportament a classe: bona educació i urbanitat, atenció, 

respecte als companys i al professor i acceptació de la 

normativa vigent.  

 Presentació correcta i puntual de 

la feina: llibreta, cahier d’exercices, deures, fitxes...  

 Rendiment acadèmic: actitud positiva i interès per 

la matèria. Esforç i regularitat en l’aprenentatge.  

 Participació activa a l’aula: desinhibició en la parla de 

la llengua estrangera. L’alumne ha d’assumir que 

20% Actituds, 

Normes i Valors  
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la  llengua vehicular a classe és el francès, i 

que s’ha d’utilitzar atenent a  

les capacitats i possibilitats de cadascú.         

 Interès per la cultura francesa: televisió, vídeos, música,…     

  

  

La qualificació final de l’alumne s’obtindrà de la mitjana aritmètica dels resultats de 

les avaluacions del curs escolar.  

  

Les dades dels exàmens es comunicaran amb una setmana, com a mínim, d’anterioritat.   

  

* En cas d’absència a un examen, l’alumne podrà optar a 

una segona prova sempre que justifiqui aquesta absència segons els criteris aprovats per 

Claustre.  

Igualment, si un alumne mostra un alt grau d’absentisme, 

es podrà plantejar l’opció de No Avaluat.  

  

En cas de que un alumne no assoleixi els mínims exigibles de curs al juny, haurà de 

presentar-se a la prova extraordinària.  

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Recuperació d’avaluacions pendents  

  

Al final de cada avaluació – durant els 15 dies posteriors al tancament de l’avaluació- 

hi haurà un examen de recuperació per a tots aquells alumnes que 

no hagin assolit els objectius. Aquesta nota servirà per fer la mitjana de final de curs.  

   

Convocatòria extraordinària 

  

Al mes de juliol es realitzarà un examen de recuperació basat en els mínims de l’àrea; 

per aquest motiu, la nota final no serà mai superior al 5.  

Constarà de preguntes teòriques i pràctiques i s’aprovarà amb una nota no inferior a 5.  

D’aquest examen en sortirà un 80% de la nota 

final. L’altre 20% s’obtindrà del treball realitzat per l’alumne  Aquest treball correspondrà a  

un compendi d’activitats semblants a les realitzades al llarg del curs que puguin servir 
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a l’alumne d’ajut per preparar l’examen   essent obligada la 

 seva presentació el mateix dia de l’examen.  

 


