
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Llengües estrangeres Estudis: BATXILLERAT 

Matèria: FRANÇAIS Curs: 1r i 2n 

Professor/a: Violant González-Antó Hores/setmana: 3 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

1 
hora 

 
Correccions, aclariments i seguiment dels treballs      

personals 

Manuals 
d’auto-aprenentatge 

1 
hora Literatura i cinema francès  Camus, A. L’étranger. 

I altres…. 

1 
hora. 

 
Proves model, mostres de les diferents tipologies       
d’exàmens externs (PAU i B1-B2/EOI-DELF) 
 

Fotocòpies facilitades 

 
 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències            
relacionades amb les dimensions pròpies de la matèria: comunicació oral, comprensió           
lectora, expressió escrita, literària i actitudinal-plurilingüe; sempre contemplant la         
superació de la PAU o proves externes EOI o/i DELF.  
El 80% de la nota final de cada trimestre i la final podrà incloure el resultat obtingut en                  
exàmens, proves o controls, amb diferent pes, segons continguts o competències           
avaluades; també, redaccions no preparades a casa, dictats, presentacions. 
El 20% restant valorarà la realització dels deures, redaccions fetes a casa, feina digital,              
exposicions, qüestionaris o qualsevol proposta complementària d’ampliació o reforç. 
Si cal, es podrà anar recuperant durant el curs, aprovant la següent avaluació, ja que               
l’avaluació és contínua i acumulativa, o fent alguna prova específica. I si no hi ha altre                
remei, caldrà recuperar al juny, havent d’anar, si s’escau, a la PAU de setembre. 
Les mateixes proves model, mostres de les diferents tipologies d’exàmens externs           
(PAU i B1-B2/EOI-DELF), que respondrà a tots els continguts treballats fins al moment,             
serviran, també per avaluar. A més, d’altres notes de classe. 
Cal recordar que per poder tenir dret a un examen no realitzat, caldrà mostrar un               
justificant oficial.  
 
 
 

 



 

 
 

MATERIALS 
 
 
L'alumnat  necessitarà el següent material: 

- Grammaire Progressive du Français, de Clé International. 
- Vocabulaire Progressif du Français,  de Clé International. 
- Camus, Albert. L’étranger. I altres... 
- I fotocòpies facilitades per la professora amb models de proves per assolir            

proves externes. 
Per consultar: Dictionnaire de la langue française Ed. Petit Robert o Larousse;            
Diccionari Francès-Català, Català-Francès. Ed. Diccionaris de l’Enciclopèdia;       
BESCHERELLE. La conjugaison pour tous. Ed. Edelsa.  

 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Incidir en les quatre grans habilitats lingüístiques -comprensió i expressió, orals i            
escrites-, en cada una de les unitats del llibre, vinculades sempre al fet comunicatiu,              
així, a situacions reals i aspectes culturals. Per tal de contribuir al desenvolupament             
personal i cooperatiu, cognitiu i comunicatiu de l'alumnat, promovent la responsabilitat,           
la reflexió i la progressiva autonomia en l'aprenentatge d’una llengua. 
Veure programació i temporització. Cal tenir en compte que comparteixen l’assignatura           
alumnat de 1r i 2n de batxillerat. 
 


