
 
INS MONTSACOPA 
DEPARTAMENT DE FRANCÈS 

 

         
Benvolguts pares, 

 
L’INS Montsacopa aposta plenament per l’aprenentatge i consolidació de la llengua francesa com a 

segona llengua estrangera al llarg de l’ESO, i que es pot continuar al batxillerat. 

 

És molt important saber més d’una llengua estrangera en una època de globalització. Quan aprenem una 

nova llengua, ens diferenciem de la resta i això ens dona moltes més oportunitats en el camp laboral.  El 

francès és una llengua que parlen més de 200 milions de persones al món, és la tercera llengua a 

Internet, és  llengua oficial a l’ONU, la UE, la UNESCO, el COI i altres organismes oficials. 

 

Estudiar la llengua francesa a l’institut ens permetrà poder realitzar intercanvis, ja siguin per Internet o 

presencials. Podem realitzar estades a França, que ens enriquiran com a persones i ens permetran 

prendre contacte amb la llengua que estudiem a l’aula. Això ens obre i ens enriqueix també 

personalment i culturalment.  És important visitar un país que tenim tan a prop i poder comunicar-nos 

amb la gent en la seva pròpia llengua. 

 

L’organització de la llengua FRANCESA a l’INS Montsacopa és la següent: 

1r, 2n i 3r d’ESO:  es realitza durant tot el curs (2 hores lectives a la setmana) 

4t ESO: es realitza durant tot el curs (3 hores lectives a la setmana) 

BATXIBAC: és un batxillerat mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua 

francesa i cursar les matèries de Llengua i Literatura franceses i d’Història de França. 

Per accedir-hi, l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent a B1 del Marc Europeu 

Comú de Referència per a les llengües. 

L’alumnat que cursi el Batxibac, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries 

cursades, obtindrà també el Diploma de Baccalauréat Francès si supera una prova externa que es 

desenvolupa íntegrament en francès. 

 

Al final de 4t d’ESO hi ha la possibilitat de presentar-se a l’examen DELF de l’Alliance Française. Aquest 

títol (DELF) és reconegut a tot Europa i té els nivells corresponents dins del Marc Europeu Comú de 

Referència, és a dir, nivells A1, A2, B1 i B2. 

 

Per qualsevol aclariment, estem a la vostra disposició. 

 

Atentament, 

 

Laura Aumatell (professora de francès) 

 


